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ABSTRAK 

Istamaroh, Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka. 

SKRIPSI. Program Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Sekolah 
Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Ahmad Munir. 

Kata Kunci:konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya 

Hamka. 

       Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia 

yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.  Seperti yang Allah SWT. 

firmankan dalam QS ar-Rum ayat 21. 

       Dalam kenyataannya bahwa keluarga tidak lagi  menggambarkan tentang 

kenikmatan-kenikmatan, akan tetapi justru keluarga merupakan tempat yang 

penuh konflik, di mana perbedaan-perbedaan menjadi unsur yang menonjol, 

seperti yang tercantum dalam surat al-Ru>m:  ayat 21. 

       Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri 

dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. Serta  mencari dan menelaah dari berbagai buku dan sumber tertulis 

lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini. Adapun yang menjadi 

sumber yaitu karya-karya Hamka. 

       Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwaDalam tafsir al-Azhar, Buya 

Hamka menuangkan gagasan mengenai konsep keluarga berdasarkan pemahaman 

dan penafsiran Qs. Ar-Ruum ayat 21. Makna sakinah dan mawaddah serta 

rahmah ditarik dalam standar kebahagiaan dunia akhirat yang berporos pada 

Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai 

tujuan yang mulia, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan syari‟at agama.1 Dari pernikahan tersebut maka akan terbentuklah 

sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.  

Dalam Islam, pembentukan keluarga diawali dengan terciptanya hubungan 

suci yang menjalin dan mengikat seorang laki-laki dan perempuan melalui 

perkawinan yang sah. Dalam  pandangan Islam, keluarga menjadi fondasi bagi 

berkembang dan majunya masyarakat dan bangsa. Karena sebagai fondasi, 

perhatian Islam terhadap keluarga ini sangat besar. Dalam berbagai ayat al-

Qur‟an dan hadis banyak dijelaskan tentang bagaimana memilih jodoh (pra 

pembentukan keluarga), menikah dan problematika yang akan dialami 

(memasuki lembaga keluarga), memiliki anak, bahkan sampai meninggal 

(masalah warisan  dan wasiat). Semuanya diuraikan secara detail. Oleh karena 

itu, bila fondasinya rapuh, maka bisa diduga bangunan masyarakat dan bangsa 

juga akan mudah roboh, terhempas oleh tiupan godaan yang bahkan sangat 

ringan sekalipun.
2
 

                                                           

       
1
Abi Muhammad al-Tihamy Kanun al-Idris al-Chasany, Keluarga Sakinah, terj. M. Ali 

Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: al-Miftah, 2009),  05. 

       
2
Wahyono Abdul Ghafur, Hidup Bersama Al-Qur‟an (Jawaban Al-Qu‟an Terhadap 

Problematika Sosial), (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007),321. 
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Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia 

yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Allah SWT berfirman:  

ًَْْة ِإن ِِ  َنُكْم َمَودًة َوَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َآيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
  لَِ ْوٍ  يَ تَ َفكُ ونَ  َ ِلَ  َ َيَاتٍ 

 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. 
(Q.S. al-Ru>m: 21) 

 

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh manusia khususnya umat Islam, 

bahwa  seorang istri diciptakan bagi suami agar suami bisa hidup tentram 

bersama dalam membina keluarga. Dalam firman Allah di atas sekurang-

kurangnya ada tiga hal pokok yang mestinya menjadi perhatian suami isteri, 

yaitu  adanya unsur sakinah, yaitu tenteram dan tenang, Mawaddatan cinta, 

wa rahmatan  kasih sayang.
3
  

Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. 

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam 

kehidupan kaum muslimin. Ini semua disebabkan karena peran besar yang 

dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa 

depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.
4
 

Dewasa ini keluarga tidak lagi  menggambarkan tentang kenikmatan-

kenikmatan, akan tetapi justru keluarga merupakan tempat yang penuh 

                                                           

       
3
 Hamka, Tafsir al-Azhar  (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1985), juz XXI, 84 

       
4
 Mustafa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah, terj.  Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 

1999), 71. 
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konflik, di mana perbedaan-perbedaan menjadi unsur yang menonjol, seperti 

yang tercantum dalam surat al-Ru>m ayat 21. Disentegrasi bermula dari 

absennya kepala keluarga di rumah akibat proses mobilitas. Hal ini 

menyebabkan peran sosial orang tua tidak dapat dimainkan dengan baik dan 

anak mencari role model pada orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. 
5
 

Mobilitas kaum perempuan juga berakibat yang sama di mana absennya 

perempuan sebagai ibu menyulitkan pembentukan dunia keluarga yang utuh. 

Mobilitas semacam ini tidak hanya yang bersifat permanen dan dalam jangka  

waktu lama, tetapi juga temporer yang berlangsung dalam jarak yang dekat. 

Yang penting di sini bahwa keterlibatan yang begitu dalam dengan pekerjaan-

pekerjaan industri di luar rumah telah menghasilkan tekanan-tekanan baru 

yang memindahkan konsentrasi dan perhatian setiap orang keluar rumah 

sehingga pembinaan ke dalam rumah tidak dapat berlangsung. 

Dalam banyak kasus dapat dilihat bahwa rumah merupakan tempat tidur 

yang hanya dikunjungi pada malam hari yang interaksi antaranggota menjadi 

sangat terbatas. Dalam seting semacam ini rumah menjadi tempat di mana 

orang-orang lelah berkumpul, tempat orang-orang yang kecewa atau 

menghadapi persoalan sehari-hari bertemu, sehingga tidak ada yang dapat 

bertindak sebagai imam yang mampu mengarahkan dan membimbing 

pengikut-pengikutnya yang ada dalam keluarga itu. Semua orang ingin 

didengar dan dihargai, bahkan sebaliknya.
6
 

                                                           

       
5
 Irwan Abullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 162. 

       
6
 Ibid., 162. 
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Dalam kondisi seperti ini maka diperlukan pencerahan kembali tentang 

bagaimana membina keluarga, tentunya pencerahan yang berdasarkan aturan 

agama Islam. Maka dari itu penulis memilih tafsir al-Azhar karya Buya 

Hamka karena kitab tafsir ini termasuk kitab tafsir yan muncul pada abad 

modern. Selain itu Buya Hamka adalah seorang ulama yang sangat toleran 

dalam kehidupan, tetapi di sisi lain beliau sangat kuat dan tegas ketika 

berbicara menyangkut akidah.
7
  

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya menbina keluarga yang sakinah, 

maka penulis akan melakukan penelitian dengan  judul “KONSEP 

KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA 

HAMKA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan  

pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:  

1. apakah pengertian keluarga? 

2. Bagaimana usaha untuk membina keluarga sakinah dalam tafsir al-Azhar 

karya Buya Hamka? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Skripsi ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Skripsi ini mempunyai 

tujuan yaitu :  

                                                           

       
7
 Irfan Hamka, Ayah (Jakarta: Republika Penerbit, 2013), viii. 
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a. Untuk menjelaskan pemikiran Hamka tentang konsep membangun 

keluarga  dalam tafsir al-Azhar. 

b. Untuk mengetahui bagaimana usaha membina keluarga yang sakinah 

pada abad modern menurut Hamka. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan 

dalam bidang hukum, terutama dalam bidang pernikahan.  

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi pasangan suami-

istri atau calon suami-istri untuk membina rumah tangga yang tentram, 

langgeng, penuh cinta dan kasih sayang. 

D. Metode Penelitian 

       Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, 

sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa 

terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal. 

Untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa langkah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan 

dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis 
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yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada 

bahan-bahan pustaka)
8
 dan dari  sumber yang lain. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu suatu penelitian 

yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas 

data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi, sehingga 

metode ini sering disebut metode analitik. 

3. Data Dan Sumber Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mencari dan menelaah dari berbagai buku dan 

sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini. 

Adapun yang menjadi sumber yaitu karya-karya Hamka. Terutama yang 

berkaitan dengan tema yang penyusun teliti antara lain: 

a. Al-Qur‟an 

b. Tafsir al-Azhar 

c. Sukses Keluarga Mendidik Balita Karya Dr. Zaidan Abdul Baqi 

d. 1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia 

e. Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta karya Salim A. 

Fillah. 

f. Kado Buat Mempelai karya Ilham Abdullah 

g. Ayah karya Irfan Hamka 

h. Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah karya Yusuf Cludori. 

                                                           

       
8
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212. 
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i. Untukmu yang akan menikah dan telah Menikah karyaSyaikh Fuad 

Shalih. 

j. Zuhud di Abad Modern karya Amin Syukur. 

k. Sejarah nasional Indonesia karya Sariono Kartodirdjo. 

l. Dan buku penunjang lainnya. 

4. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Maksudnya 

adalah melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana nas-

nas al-Qur‟an  berbicara tentang hukum keluarga terutama mengenai 

bentuk keluarga ideal atau keluarga sakinah. Pendekatan ini digunakan 

untuk menyelesaikan pokok pemikiran Hamka  tentang keluarga sakinah. 

5. Analisis Data 

a. Analisa Induktif  

       Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari 

sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang 

umum.  

b. Analisa Deduktif  

Merupakan analisa data dengan cara menerangkan beberapa data 

yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus 

darinya.
9
 Dalam konteks ini, akan dideskripsikan tentang konsep 

keluarga sakinah secara umum untuk kemudian diarahkan secara 

khusus kepada pembahasan. 

                                                           

       
9
 Cholid N dan H. Abu A, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 19. 
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E. Sistematika Pembahasan 

       Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan 

baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab Pertama , adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab yang 

berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua , yaitu biografi Buya Hamka, hasil karya dan setting sosial 

politik Buya Hamka,  dan tafsir al-Azhar yang mencakup motivasi 

penyusunan Tafsir al-Azhar, sistematika penyusunan Tafsir al-Azhar, dan latar 

belakang penulisan Tafsir al-Azhar.  

Bab ketiga , mendiskripsikan tinjauan umum tentang keluarga, Pengertian 

keluarga, proses terbentuknya keluarga, serta tujuan dari sebuah perkawinan. 

Bab keempat, Analisis terhadap bagaimana usaha untuk membina keluarga 

sakinah pada abad modern menurut Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta 

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH 

 

A. Pengertian Keluarga 

       Pernikahan adalah pondasi masyarakat. Lewat pernikahan, akan terbentuk 

keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-

anak, menghasilkan anggota masyarakat yang baik, dan mengalirkan darah 

baru keuarat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan 

berkembang.
10

 

  Islam mensyariatkan nikah bukan sekedar sebagai jalan pemenuhan 

kebutuhan biologis belaka, nikah harus dipandang dari berbgai sisi, agar 

tujuan Allah Swt. dalam rangka menyatukan dua anak adam ini nantinya tidak 

dituduh balik sebagai penyebab hancurnya kehidupan seseorang. Nikah harus 

sesuai dengan apa yang dinyatakan Allah Swt dalam satu ayat.
11

 

ًَْْة ِإن ِِ  َنُكْم َمَودًة َوَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َآيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
 َ ِلَ  َ َيَاٍت لَِ ْوٍ  يَ تَ َفكُ ون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (al-Ru>m/30: 21) 

                                                           

       
10

 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2005), 30 

       
11

 Yusuf Chudlori, Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah (Surabaya: Khalista, 2009), 

8. 
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       Kata keluarga dalam bahasa arab adalah usrah. Kata ini juga berarti 

keluarga dan saudara seorang laki-laki. Namun, usrah juga bermakna tameng 

atau perisai pelindung. Selain itu, kata itu juga dipakai untuk menyebutkan 

kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua 

pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai 

ikatan yang sangat kuat.
12

 

 Pengertian usrah sebagai keluarga dan saudara berlaku dalam sebuah 

masyarakat dalam bentuk yang kecil, walaupun ada beberapa perbedaan 

unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebenarnya, semua manusia tidak lain 

adalah keluarga besar dengan bahasa dan warna kulit yang berbeda. Ini 

disebabkan mereka adalah keturunan Adam dan istrinya Hawa, yang 

kemudian melahirkan anak cucu laki-laki dan perempuan.
13

 

       Sementera itu, penggunaan kata usrah atau keluarga saat ini tidak terbatas 

pada pasangan suami-istri semata. Yang dimaksud keluarga pada saat ini 

adalah suami, istri, dan anak-anak yang ada di dalamnya.
14

 Pengertian ini 

tampaknya sesuai dengan firman Allah berikut. 

 ُ ْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَ  َوَ َفَ ًة َوَرَزَ ُكْم ِمنَ sَواللُه َجَعَل  َ 

 اللِيَ اتِ 

                                                           

       
12

 Zaidan Abdul Baqi, Sukses Keluarga Mendidik Balita , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 

7. 

       
13

 Ibid. 

       
14

 Ibid. 
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        Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak serta cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik…” (al-Na l/16: 72) 

Berdasarkan prinsip itu, keluarga sudah menjadi rumah tangga sederhana 

yang dipahami oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara 

alamiah dan sosial. Beberapa kebutuhan itu adalah rasa cinta pada kehidupan, 

mempertahankan spesies, mencapai kebutuhan sosial dan biologis, serta 

perasaan seperti rasa kebapakan, keibuan, persaudaraan, dan seterusnya.
15 

Berikut ini adalah beberapa hal mendasar dan penting dalam sebuah keluarga. 

a. Keluarga didirikan atas dasar hubungan pernikahan yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

b. Keluarga terdiri atas beberapa orang berdasarkan ikatan pernikahan, 

hubungan darah, serta adopsi sesuai dengan kebiasaan dan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

c. Kehidupan para anggota keluarga ini berada di bawah satu atap sebagai 

wadah  bagi seluruh aktivitas dan kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka. 

d. Anggota keluarga berperan saling mendukung dan saling membantu satu 

sama lain, sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Yang penting, 

semua anggota keluarga berperan dalam memenuhi kebutuhan psikologis 

dan ekonomis seluruh anggotanya. 

                                                           

       
15

 Ibid. 
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e. Seluruh anggota keluarga punya satu nama keluarga yang sama-sama 

dihormati dengan ikatan hubungan darah diantara mereka.
16

 

       Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-

masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh 

sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama 

dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui 

pernikahan, dipenuhi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi 

dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.
17

 

B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah 

       Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari masa pra nikah, masa 

nikah, bahkan paska nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa 

pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon 

mempelai sama-sama rela untuk menjadi suami istri dan sama-sama telah 

dewasa secara fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban 

kewajiban dalam keluarga. pemeliharaan sakinah pada masa nikah antara lain 

dapat dilakukan dengan pembagian peran yang fleksibel dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga. pada prinsipnya siapapun yang lebih kuat secara 

ekonomi, pendididkan, maupun fisik harus melindungi dan memberdayakan 

yang lebih lemah. 

       Sakinah paska pernikahan adalah situasi dimana sakinah gagal diraih 

dalam keluarga dan perceraian disepakati sebagai jalan keluar, maka proses 

                                                           

       
16

 Ibid. 

       
17

 Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga  (Bandung: Alfabet, 1994), 152.  
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perceraian  agar mempertimbangkan keinginan semua pihak baik suami, istri, 

maupun anak-anak. setelah cerai terjadi mesti ada jaminan bahwa kewajiban 

orangtua atas anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan baik karena anak 

selamanya adalah anak orangtuanya. 

Tuntunan islam begitu lengkap tentang proses yang seharusnya dilalui 

oleh laki-laki dan wanita untuk memasuki hidup berumah tangga. Proses 

tersebut diawali dengan memilih pasangan hidup dianjurkan 

mempertimbangkan kriteria agama, di samping faktor keturunan, 

performance, dan ekonomi.
18

 

1. Masa Pra Pernikahan 

a. Kriteria Calon Istri Ideal 

       Sebuah ungkapan mengatakan, “Buka matamu lebar-lebar 

sebelum menikah dan buka sedikit saja setelahnya”.19
 

Selera laki-laki dalam menentukan kriteria pasangan hidup yang 

ideal berbeda-beda. Karena itu, sejak awal harus menentukan tujuan 

pernikahan dan kualitas yang ingin dimiliki oleh seorang istri. Jangan 

memulai kehidupan tumah tangga dengan keraguan, kebingungan, dan 

kebimbangan. Jangan sampai menyesal dan meratapi nasib karena 

tidak tepat memilih atau tidak mendapatkan gadis idaman
20

. 
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 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang 

Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang), (Jakarta: kementerian Agama 

RI, 2011), 177. 
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 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah (Jakarta: Pustaka Al-
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Jika benar-benar ingin mendapatkan istri yang membawa 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, marilah kita kenali sifat-sifat istri 

tersebut. 

1) Salehah 

       Istri salehah adalah pilar asasi kehidupan yang tentram dan 

bahagia. Walaupun seorang laki-laki sangat sehat, kuat, dan 

memiliki banyak harta, kebahagiaannya takkan sempurna tanpa 

adanya istri salehah.
21

 

Sifat terpenting yang dicari laki-laki pada seorang perempuan 

adalah mulia, menjaga diri, dan beragama. Laki-laki yang bejat dan 

keji sekalipun, takkan ragu-ragu menerima perempuan yang mulia, 

menjaga diri, dan beragama. Walaupun dia telah melakukan hal-hal 

yang diharamkan Allah dengan wanita lain, dia hanya mau 

menikah dengan wanita yang mulia, menjaga diri dan beragama. 

Sebab, dia percaya hanya wanita seperti ini yang mampu menjaga 

diri. 

Wanita dengan sifat-sifat demikianlah yang dianjurkan 

Rasulullah untuk diperistri. Beliau bersabda: 

ِِ َسِعيُ  ْبُن أَِِ َسِعيٍ  َعْن أَبِيِه  ََ َعْن ُع َ ْيِ  اللِه  َاَ  َ  َث ََْ َ  ثَ َنا ُمَس ٌد َ  ثَ َنا 
ِ َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  َاَ  تُ ْنَكُح اْلَمْ أَُة  َعْن أَِِ ُ َ يْ  ََة َرِ َ  اللُه َعْنهُ  َعْن النِِ

ِ َْربٍَ  ِلَماِاَا َو ََِسِ َها َوَ َاِاَا َوِلِ يِنَها  َاْاَفْ  ِبَ اِت الِ يِن َت َِبْ  يََ ااَ 
22
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“Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 

kepada kami dari Ubaidillah berkata , Sa‟īd ibn Abī Sa‟īd 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Abū Hurairah ra. dari 

Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, harta, 

kecantikan, kehormatan dan agamanya. Pilihlah wanita yang 

beragama, pasti engkau akan beruntung”. 

 

       Istri salehah adalah istri yang menghargai, menghormati, dan 

mengetahui keutamaan suami, berterima kasih setiap kali sang 

suami berbuat baik kepadanya, dan mampu membuat suaminya 

merasa sebagai orang yang penting. 

Istri harus berada di bawah suami dalam empat hal agar dia 

tidak merendahkan suami, yaitu dalam masalah umur, tinggi badan, 

harta dan kehormatan. Tapi, dia harus berada di atas suami dalam 

empat hal, yaitu kecantikan, budi pekerti, penjagaan diri, dan 

akhlak.
23

 

Istri salehah adalah penenang dan penolong dalam masalah 

agama dan dunia. Sebab, dia akan bersikap dan berperilaku di 

depanmu berdasarkan rasa takut kepada Allah dan pengetahuan 

bahwa keridhaan suami merupakan salah satu penyebab  keridhaan 

Allah kepadanya.
24

 

2). Akhlak Mulia 

       Akhlak mulia adalah tanda keimanan yang membuat istri tidak 

akan menyakiti suami, karena dia mengetahui bahwa berhias 
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dengan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela adalah ibadah 

yang paling utama kepada Allah.
25

 

3). Keturunan 

Pengertian keturunan yang baik-baik bukan ditinjau 

berdasarkan hal-hal yang bersifat keduniawian, namun ditinjau 

berdasarkan dari asal usul ayah dan ibu atau hidup dalam keluarga 

yang bercorak keagamaan dan terkenal selaku ahli kebaikan. 

Seorang wanita yang berasal dari keluarga yang ahli ibadah dan 

terkenal pula selaku ahli kebaikan di dalam masyarakat luas 

merupakan sosok wanita idaman bagi searang muslim, karena 

wanita yang berasal dari keturunan demikian inilah yang kelak 

akan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anaknya 

dengan budi kesopanan yang baik lagi terpuji.
26

 

4). Perawan 

       Islam menganjurkan kita untuk menikahi perawan, sebab 

perawan lebih mencintai dan menyayangi suaminya daripada 

janda. Ini adalah watak yang ditanamkan pada diri manusia.
27

 

Di dalam hadis dari Jabir, Rasulullah bersabda, 

ِِ َعْ ُ   َُُمُ  ْبُن طَْلَحَة الت ْيِم  َ  َث َ  ثَ َنا ِإبْ  َاِ يُم ْبُن اْلُمْنِ ِر ا ِْزَاِم  َ  ثَ َنا 
َِْْن ْبُن َسااِِ ْبِن ُعْتَ َة ْبِن ُعَو ِْ ْبِن َساِعَ َة اْ َْنَ ارِي َعْن أَبِيِه َعْن َجِ ِ   َا َ   ال 
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 َاَ  َرُسوُ  اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلْيُكْم بِاْ َْبَكاِر  َِإن ُهن أَْعَ ُب أَ ْ َواً ا َوأَنْ َتُق 
28أَْرَ اًما َوأَْرَ ى بِاْلَيِس ِ 

 

 

“Ibrāhīm ibn al-Mundhiri al- izāmī bercerita kepada kami, 

Mu ammad ibn Ṭal ah al-Taimī bercerita kepada maki, bercerita 
kepadaku Abd al-Ra mān ibn Sālim ibn „Utbah ibn „Uwaimi ibn 
Sā‟idah al-Anṣārī dari bapaknya dari kakeknya berkata, bersabda 

Rasulullah SAW: carilah istri yang masih perawan, rahim mereka 

lebih subur, mulut mereka lebih lembut, tipu dayanya lebih sedikit, 

dan lebih ridha menerima penghasilan yang sedikit”.  

 

5). Cantik 

       Kecantikan itu relatif. Artinya, wanita yang cantik menurut 

satu orang terkadang tidak cantik menurut orang lain. Akan tetapi  

jika kecantikan menjadi alasan utama dalam pernikahan, tanpa 

mempertimbangkan sifat penting lainnya, maka pernikahan itu 

pasti menuai kegagalan, sebab kelanggengannya sangat bergantung 

kepada kecantikan, padahal kecantikan wanita pasti menyusut 

karena kehamilan, melahirkan, dan peningkatan usia.
29

 

       Kecantikan bukan tidak penting bagi kehidupan rumah tangga. 

Tapi, menjadikannya sebagai prioritas pertama tanpa memandang 

sifat-sifat lain yang penting, itu menunjukkan kesadaran, 

pengetahuan, dan pemahaman yang dangkal. 

6). Berpendidikan, Cerdas, dan Pandai Mengurus Rumah Tangga 

       Agar tujuan pernikahan dapat tercapai, yaitu suami istri dapat 

bekerja sama dalam berbagai aspek dan dapat saling memahami 
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dengan mudah, maka faktor pengetahuan dan pendidikan adalah 

sebuah kemestian.
30

 

7). Sepadan 

8). beranak banyak 

Salah satu tujuan menikah adalah mendapat anak atau 

keturunan yang kelak akan meneruskan pengabdiaannya kepada 

Allah SWT. Melalui didikan serta asuhan yang baik pada anak-

anaknya tersebut. 

       Begitu pentingnya keberadaan anak bagi suami istri ini, 

sehingga Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa hanya anak 

yang salih yang mampu tetap menyebabkan Allah SWT. 

memberikan pahala kepadanya, meski orang tuanya telah 

meninggal dunia. 

       Mengingat demikian pentingnya masalah anak ini, maka 

seorang lelaki muslim hendaknya mengusahakan untuk memilih 

dan mendapatkan seorang istri yang kemungkinan akan 

mempunyai banyak anak. Oleh karenanya, maka apabila seorang 

lelaki itu sudah mengetahui bahwa calon istrinya itu seorang yang 

mandul atau tidak dapat melahirkan, sebaiknya ia mengurungkan 

niatnya untuk mengawini wanita tersebut. 

b. Kriteria Calon Suami Ideal 
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Jika benar-benar ingin mendapatkan suami yang membawa 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, marilah kita kenali sifat-sifat 

suami tersebut:  

1) Saleh 

Rasulullah SAW bersabda mengenai perihal laki-laki yang 

saleh: 

َُُمُ  ْبُن َسابُوَر ال ِ   َ  ثَ َنا َعْ ُ  ا َِْميِ  ْبُن ُسَلْيَماَن اْ َْنَ ارِي َأُخو  َ  ثَ َنا 
َُُمِ  ْبِن َعْ َ َن َعْن اْبِن َوثِيَمَة النْ  ِِي َعْن أَِِ ُ َ يْ  ََة  َا َ   َاَ    ُ َلْيٍح َعْن 

َرُسوُ  اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإَ ا أَتَاُ ْم َمْن تَ ْ َ ْوَن ُخُلَ ُه َوِديَنُه  َ َزِوُجوُ  
َنٌة ِِ اْ َْرِ  َوَ َساٌدَع ِييٌ  31ِإ  تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِ ت ْ

 

“Mu ammad ibn Sābūr al-Raqī bercerita kepada kami, 
bercerita kepada kami „Abd al- amīd ibn Sulaimān al-Anṣārī 
saudara Fulai  dari Mu ammad ibn „Ajlān dari ibn Wathīmah 
al-Naṣriyi dari Abū Hurairah berkata, bersab da Rasulullah 

SAW : Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian 

ridai agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika tidak, akan 

menjadi fitnah dan kerusakan yang besar”.  

       Tidak dibolehkan seorang tidak menikahkan putrinya 

kecuali dengan laki-laki yang mampu memberinya maskawin 

termahal, atau tidak menikahkannya, kecuali dengan laiki-laki 

yang paling terhormat keturunannya atau paling banyak 

hartanya tanpa memperhatikan agama dan akhlaknya. Inilah 

buruknya pemahaman manusia terhadap hakikat segala sesuatu 

dan nilai kehidupan. Wanita bukanlan barang dagangan, dan 
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akad nikah bukanlah transaksi jual beli, tetapi pertemuan sifat 

dengan sifat lainnya.
32

 

Banyak alasan untuk tidak menolak pemuda yang saleh 

yang datang melamar, diantaranya: 

a). Dia akan memperlakukan anda sesuai dengan perlakuan 

yang diridai Allah dan mengharuskan anda menaati 

perintah Allah dan Rasulnya. Jika tidak demikian, dia 

adalah orang yang memiliki pengakuan palsu.  

b). Karena dia berpegang teguh pada aturan Allah yang 

mencegahnya dari berbuat dosa-dosa besar, perbuatan 

maksiat, dan semua hal yang haram. 

c). Karena perlakuannya terhadap anda didasarkan pada 

ketakutannya kepada Allah, sehingga dia tidak akan berbuat 

aniaya, tidak akan melecehkan, tidak akan merendahkan, 

tidak akan mencaci, dan tidak akan  memaki. 

d). Karena dia mengetahui bahwa kata-kata lembut yang 

diucapkannya, perbuatannya yang baik, sampai sesuap 

makanan yang dimasukkannya ke dalam mulut anda 

mengandung pahala. 
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f). Karena dia menjadikan Rasulullah sebagai teladannya 

sehingga berperilaku baik, selalu ceria, mencumbui istrinya, 

menyayanginya, dan mencukupi nafkahnya.
33

 

2) Akhlak Terpuji 

 Akhlak terpuji merupakan gambaran bentuk kemantapan di 

dalam jiwa yang memunculkan segala perbuatan dengan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
34

 Jika 

dari bentuk itu muncul segala perbuatan  yang baik lagi terpuji 

menurut akal dan syariat, dinamakan akhlak terpuji, dan jika 

darinya muncul segala perbuatan yang buruk, dinamakan 

akhlak tercela.
35

 

Sifat laki-laki yang disukai wanita: 

a). Baik hati 

b). Sukses dan kaya 

c). Mulia 

d). Berani dalam berpendapat dan berperilaku. 

e). Bersikap tenang, tetapi bisa marah jika dipaksa. 

f). Pintar dan cerdas serta berkepribadian kuat. 

g). Berpostur lebih tinggi daripada istrinya. 

g). Menghormati dan menghargai istrinya serta bersimpati 

pada segala masalahnya. 
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h). Tidak bertubuh gempal.
36

 

2. Setelah Menikah 

       Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula  hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam 

keluarga.
37

 

a) Hak Bersama Suami Istri 

       Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 

masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan 

hati, sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. 

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai 

dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.
38

 

       Berikut adalah hak bersama suami istri: 

1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan 

seksual, perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri 

yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat 

kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan 

hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh 

dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat 

dilakukan secara sepihak saja. 

2) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah 

suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu 

                                                           

       
36

 Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah & Berumah Tangga , 72. 

        
37
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istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi 

oleh suaminya. 

3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, 

bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya 

ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun 

belum pernah berhubungan seksual. 

4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya. 

5) Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik, sehingga dapat 

melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
39

 

b) Kewajiban suami istri 

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dah rahmah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat. 

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mngasuh dan  memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
40

 

c) Kewajiban suami Terhadap Istri 
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       Seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan 

menuruti keinginan sang istri dalam masalah-masalah yang dihalalkan 

oleh Allah SWT, bukan pada masalah-masalah yang diharamkan, 

apalagi jika sang istri masih muda usia.
41

 Berikut kawajiban suami 

terhadap istri: 

1) Bimbingan ruhani 

Suami istri sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. 

َا أَنْ َفُ وا ِمْن أَْمَوااِِم َا َ ضَل اللُه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍي َوِِ  الِ َجاُ   َ واُموَن َعَلى الِنَساِء ِِ

 

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena 

Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas perempuan dan 

karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka” (Al-
Nisā‟/4: 34). 

 

       Makna “laki-laki sebagai pemimpin” dalam ayat ini tidak 

berarti bahwa derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Qawwamin 

di sini mengandung makna partner sebagai teman atau sahabat. Di 

dalam rumah, suami sebagai pemimpin rumah tangga. Setinggi 

apapun  jabatan istri di luar rumah, jika sudah kembali ke rumah, 

statusnya tetap sebagai istri yang dipimpin oleh suami. Dia harus 

taat dan patuh pada perintah suami selama perintah tersebut ada 

dalam koridor Islam.
42

 

       Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan 

Wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai 

                                                           

       
41

 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Agar Nikah Lebih Barokah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 

2010), 229. 

       
42
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perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan 

lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun 

kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan.
43

 

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar 

kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan 

mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang 

tanggungjawab, bahwa mulai mahar dibayar, sang istri 

menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-

bangsa barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang 

membayar mahar kepada laki-laki. Yang  juga mengandung 

undang-undang yang tidak tertulis, bahwa mulai laki-laki menerima 

mahar sitrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan 

memimpin istri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari 

tanggungjawab ayah-bundanya.
44

 

Suami yang beriman akan melaksanakan kewajibannya, yaitu 

membimbing ruhiyah (spirirual) istrinya sehingga keimanan istri 

menjadi kokoh. Konsekuensinya, istri mendapatkan ketenangan 

dan kedamaian sehingga dia mampu membuat suasana yang 

mendamaikan dan menentramkan suaminya. Suami yang saleh 

dapat menjadi kebanggaan istri dan anak karena kemuliaan 
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akhlaknya dan kemampuannya memenuhi kebutuhan 

keluarganya.
45

 

       Perkawinan yang didasari keimanan (suami dan istri dalam 

keadaan beriman kepada Allah atau berada dalam satu priunsip 

Islam), akan menciptakan suasana yang aman (sakinah). Adanya 

saling percaya dan yakin kepada Allah SWT. yang selalu hadir 

dalam kehidupan rumahtangganya sehingga tercipta keluarga yang 

berlandaskan takwa, yaitu keluarga yang melaksanakan perintah 

Allah SWT. dan menjauhi larangan-Nya, menjadi keluarga ahli 

surga.
46

 

2) Nafkah Lahir 

       Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir berupa 

sandang, pangan, dan papan kepada istrinya. Pemberian tersebut 

harus disesuaikan dengan kemampuannya. 

 َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْز ُ ُهن وَِ ْسَوتُ ُهن بِاْلَمْعُ وِف َ  ُتَكلُف نَ ْفٌس ِإ  ُوْسَعها

“kewajiban ayah, yaitu memberikan nafkah dan pakaian kepada 

mereka dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani 

melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya”. (al-Baqarah/2: 

233). 

 

       Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami  harus 

membela istri dan  mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih dalam 

pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. 

Dan kalau dia telah bercerai dari prempuan itu, baik sedang dia 
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hamil, atau ia sedang menyusukan, masih berkewajiban memberi 

nafkah. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain, karena 

mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau 

jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan 

tempatmu.
47

 

Perbelanjaan dan pakaian istri atau janda selama mengasuh 

anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan  suami atau  janda. 

Perempuan tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suami 

atau janda itu. Sabaliknya  suami janganlah meminta supaya 

anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun, kalau istri 

berhubung dengan kesehatan tidak sanggup mencukupkan 

sedemikian.
48

 

Di antara faktor kebahagiaan dalam  rumah tangga adalah 

terpenuhinya kebutuhan marterial, tempat tinggal, pakaian , 

kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Semua itu sebagai media untuk 

mencapai kehidupan yang progresif dan prestatif, mampu 

menjalani kehidupan dengan lebih efektif dan efisien dalam 

mencari solusi setiap permasalahan yang dialami, baik sebagai 

anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, dan sebagai 

manusia yang bertugas menjadi hamba dan khalifah Allah Swt di 

bumi.
49

 

3) Nafkah batin 
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       Istri akan mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan batin 

apabila suaminya dapat memenuhi nafkah batin sesuai dengan yang 

dianjurkan oleh Allah SWT.
50

 

 ِنَساؤُُ ْم َ ْ ٌث َلُكْم  َْ تُوا َ ْ َثُكْم َأ  ِ ْ ُتمْ 

“istri-istrimu itu seperti lading bagimu, maka datangi ladangmu 

kapan saja dengan cara yang kamu sukai”. (al-Baqarah/2: 223) 

 

Pangkal ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang istri di 

ibaratkan seperti sawah ladang tempat kamu menanam benih, 

menyambung keturunan manusia. Untuk lebih meresapkan lagi 

bahwa istri itu adalah sawah ladang tempat kamu menanam benih. 

Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan 

disakiti? Sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu 

menyebar benih.
51

 

4) Perlakuan yang baik 

       Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya 

dan ini adalah fitrah karena faktor fisik dan psikis perempuan 

berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan perempuan dari fiisik dan 

psikisnya yang halus sangatlah tepat sebagai ibu untuk mengasuh 

anak dengan penuh kasih sayang dan kelembuatan. 
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Sementara suami, cenderung bersikap praktis (pertimbangan 

akal) dan tepat untuk membimbing atau memimpin istri dan anak-

anaknya sesuai dengan kodrat dan kelebihannya sebagai laki-laki.
52

 

     firman Allah tentang perlakuan yang baik: 

 

َوبُ ُعولَتُ ُهن َأَ ق ِبَ ِدِ ن ِِ َ ِلَ  ِإْن أَرَاُدوا ِإْصَ ً ا َوَاُن ِمْثُل الِ ي َعَلْيِهن 
 بِاْلَمْعُ وِف َولِلِ َجاِ  َعَلْيِهن َدَرَجٌة َواللُه َعزِيٌز َ ِكيمٌ 

 

“para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang patut. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan 

di atas mereka. Allah  Maha Perkasa Maha Bijaksana”. (al-

Baqarah/2: 228). 

 

       Dalam ayat ini amat penting bagi perempuan, yaitu mereka 

mempunyai hak di samping memikul kewajiban, sebagai juga 

orang laki-laki ada hak dan kewajiban. Bukanlah orang perempuan 

itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti patuh kepada 

suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia 

juga mempunyai hak buat dihargai, berhak atas hak miliknya 

sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya 

terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh 

kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi ditilik, apakah di sini 

suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya.
53

 

       Dijelaskan pula bahwa kehidupan perempuan di dalam islam, 

yang dituliskan dengan nyata dalam ayat ini. maka jika sekiranya 

                                                           

       
52

 Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga , 86. 

       
53

 HAMKA, Tafsir al-Azhar juz I-II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 276. 



31 

 

 

orang laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, perempuan 

berhak pula.
54

 

       Di  zaman sekarang kaum perempuan berjuang meminta hak 

yang sama dengan laki-laki.  Di Eropa dan Amerika sendiri yang 

disebut negeri yang telah beradab dan maju, perjuangan kaum 

perempuan meminta persamaan hak belumlah cukup 100 tahun 

usianya. Masih ada sekarang di negeri barat itu yang perempuan 

belum mencapai haknya itu. Maka kalau dalam dunia Islam timbul 

pula gerakan meminta hak, bukan karena hak  tidak diberikan oleh 

agama Islam, melainkan karena hak itu ditahan-tahan oleh laki-laki 

yang sealau ingin berkuasa. Agama Islam tidaklah sampai 

memerintah kepada perempuan saja suapaya tunduk kepada suami 

sebagai tunduk kepada Tuhan.
55

 

       Perempuan yang menjadi istripun mempunyai hak sebagai 

juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut bil ma‟ruf. Kita 

artikan dengan patut. Yaitu hak-hak yang  patut   menurut hukum 

masyarakat. Yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang 

banyak. Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma‟ruf pada 

suatu negeri. Sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga 

kepada perubahan zaman.
56

 

       „Dan laki-laki mempunyai derajat atas mereka‟ itu adalah 

sesuatu hal yang wajar di dalam rumah tangga yang hendak teguh 
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berdiri. Meskipun keduanya, laki-laki dan istri sama berhak dan 

sama berkewajiban, namun di dalam rumha tangga, sebagai dasar 

pertama dalam masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu, 

yaitu suami.
57

 

       Suami istri yang cerdik akan bermusyawarah dalam hal yang 

penting-penting di dalam ruamah tangga. Tentang perbelanjaan, 

penambahan dan pengurangan anggaran, akan menerima menantu 

dan sebagainya, namun keputusan terakhir tetap pada suami. Di 

situlah laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi. Berfikir di luar ini 

adalah fikiran yang tidak teratur.
58

 

Suami yang baik akan mendapatkan derajat yang terhormat 

dihadapan istri dan anak-anaknya (keluarganya). Yang dimaksud 

dengan perlakuan baik terhadap istri bukan hanya tidak 

mengganggunya, tetapi juga bersabar dalam kesalahan serta 

memperlakukannya dengan kelembutan dan memaafkan saat dia 

menumpahkan emosi dan kemarahannya. sebagaimana firman 

Allah: 

َوَعاِ ُ وُ ن بِاْلَمْعُ وِف  َِإْن َ  ِْ ُتُموُ ن  َ َعَسى أَْن َتْكَ ُ وا َ ْيً ا َوَََْعَل اللُه ِ يِه َخي ْ ًا 
 َ ِث ًا

“bergaullah dengan mereka menurut cara yang pantas. Jika kamu 
tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang  

banyak padanya” (al-Nisā‟/4: 19). 

 

Mu‟asyarah bi‟lma‟rūf itu meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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1. member perhatian kepada istri dengan selalu menjaga 

kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya. 

2. menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti dan 

akhlak mulia serta mendukung pengembangan potensi dan 

aktualisasi diri sebagai hamba dan khalifah Allah. 

3. menjaga penampilan dan menampakkan raut muka yang 

disukai oleh istri. 

4. menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam 

pengambilan keputusan dalam keluarga serta mendialogkan 

dengan cara yang baik setiap masalah yang menimbulkan 

perasaan tidak senang. 

5. mengambil peran dalam menyelesaikan pekerjaan–pekerjaan 

kerumahtanggaan dan tidak membebani pekerjaan di luar batas 

kekuatan istrinya.
59

 

       Ayat di atas  telah menembus perasaan hati manusia, terutama  

hati seorang suami. Perempuan manapun dalam dunia ini pasti ada 

kekurangannya, ada  cacat celanya, tidak ada pengecualiannya. 

Ada saja cacatnya  yang tidak menyenangkan hati suaminya. 

Karena  perempuan itu adalah manusia, bukan malaikat.
60

 

Ayat ini adalah pendidikan yang mendalam, yang dapat 

dijadikan pedoman di dalam menegakkan rumahtangga. Kita 

sendiri sebagai laki-laki juga ada cacatnya, sebagai istri kitapun 
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juga ada cacatnya. Seorang yang belajar dari pengalamannya 

dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah 

dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan.
61

 

       Salah satu bukti kekuatan iman dan kesempurnaan akhlak 

seseorang akan terekpresikan dari sikap santun, lembut dan halus 

kepada istrinya. Beberapa poin yang harus dipenuhi seorang suami 

untuk menggenapkan tugasnya sebagai seorang pemimpin keluarga 

diantaranya:
62

 

1. Memberi tempat tinggal 

 َأْسِكُنوُ ن ِمْن َ ْيُ  َسَكْنُتْم ِمْن ُوْج ُِ ْم َوَ  ُتَضاروُ ن لُِتَضيِ ُ وا َعَلْيِهنّ 

“Tempatkanlah para istri di tempat kamu bertempat tinggal 

sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan hatinya”. (al-Ṭalāq/65: 6) 

 

       Ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami 

menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di mana suami 

bertempat, menurut ukuran hidup suami sendiri. Meskipun istri 

anak orang kaya raya, sedangkan suami tidak sekaya mertua 

atau istrinya, diapun hanya berkewajiban menyediakan menurut 

ukuran hidupnya juga.
63

 

Sejak semula kawin sudahlah menjadi kewajiban bagi 

seorang suami menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang 

sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum 
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meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang 

sekufu, yaitu yang sepadan dan seukuran dengan dirinya, 

jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau 

memberikan tempat tinggal yang tidak sepadan dengan 

kedudukan istrinya itu.
64

 

2. Tidak menyakiti istri 

3. Suami terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya 

d) Kewajiban Istri Terhadap Suami 

kriteria istri yang solehah yang memenuhi hak suaminya adalah 

sebagai berikut 

1) Taat kepada Allah 

       Istri yang salehah  tidak hanya dibatasi pada ketaatan kepada 

suami, akan tetapi lebih dari itu yakni mereka taat kepada Allah, 

RasulNya dan Ulil amri dan bisa menjaga kehormatan dirinya 

sebagai istri yang baik di dalam rumah maupun di luar rumah.
65

 

َا َ ِفَ  اللهُ    َال اِ َاُت  َانَِتاٌت َ اِ  َاٌت لِْلَ ْيِ  ِِ

“maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah perempuan yang 

taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada 

karena allah telah menjaga mereka”. (al-Nisā‟/4: 34) 
 

       Maksud ayat di atas yaitu, taat keapada Allah dan dan taat 

menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, 

bertanggungjawab dalam rumah tangga terhadap harta benda  
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suami dan pendidikan anak-anak. Setiap pasangan pasti ada rahasia 

yang harus ditutup, dan menutup rahasia rumahtangga yang 

demikian termasuk dalam rangka sopan santun seorang istri. Sebab 

itu maka dikatakan dengan cara yang dipeliharakan Allah.
66

 

Rahasia rumah tangga yang dimaksud bukan hanya rahasia 

hubungan suami istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga 

kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah 

hartabenda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan 

kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap 

perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si 

laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka.
67

 

2) Dapat membahagiakan suami 

Seorang istri yang memenuhi hak suaminya yaitu yang mampu 

memegang amanah dari suami dengan menjaga diri dan hartanya, 

mampu bersikap yang membuat damai dan aman suaminya, 

menjadi penyejuk mata yang menentramkan dan melembutkan hati 

suaminya.
68

 

       Para istri dianjurkan untuk berhias diri dengan pakaian yang 

bersih dan wangi agar lebih menarik hati dan menyenangkan 

pandangan suaminya. Para suami juga disunahkan untuk berhias 

untuk menyenangkan istrinya. 
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 َوَاُن ِمْثُل الِ ي َعَلْيِهن بِاْلَمْعُ وفِ 

“Para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang patut.” (al-Baqarah/2: 228) 

 

       Telah kita ketahui  dalam penjelasan sebelumnya tentang ayat 

ini bahwa, ayat ini orang perempuan yang mempunyai hak di 

samping memikul kewajiban, sebagaimana seoarang laki-laki ada 

hak dan ada kewajiban. serta seorang  wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kali-laki.
69

 

3) Selalu berterima kasih 

       Istri yang diridhai Allah adalah istri yang mampu berterima 

kasih kepada suaminya, baik dalam keadaan lapang maupun 

sempit. Ketika suaminya mengalami masalah, seorang istri yang 

baik akan bersabar dan senantiasa memberikan dukungan  agar 

suami tetap optimis dan percaya diri. Saling menasehati dalam 

kesabaran dan kebenaran sehingga tercipta keluarga yang selalu 

berada dalam jalan yang Allah ridhai.
70

 

4) menghadapi kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan 

sehingga meraih kesakinahan.
71

 

C. Tujuan Perkawinan 

1. Memenuhi perintah Allah SWT 
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       Tujuan pokok pernikahan dalam Islam adalah memenuhi perintah 

Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT: 

ًَْْة ِإن ِِ   َنُكْم َمَودًة َوَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َآيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
 َ ِلَ  َ َيَاٍت لَِ ْوٍ  يَ تَ َفكُ ونَ 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. 
(al-Rūm/30: 21)  

 

Dengan adanya pernikahan akan membuat seseorang merasa 

tentram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. perasaan kasih 

sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik 

sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan demikian pula 

dengan pasangannya.
72

 

2. Menegakkan sunnah Rasul SAW 

       Pernikahan merupakan sunnah Rasul sehingga orang yang telah 

berikrar sepenuh hati dan keyakinan untuk mengakui Allah SWT selaku 

Tuhan sesembahannya serta mengakui kerasulan Muhammad SAW harus 

melaksanakan sunnah Rasul SAW tersebut.
73

 Perintah menikah ini 

ditegaskan Rasulullah melalui sabda beliau: 

“sebagian dari sunnahku adalah menikah. barang siapa mencintai aku, 

maka hendaklah dia menegakkan sunahku” 

3. Supaya terhindar dari hubungan kelamin yang haram.  
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       Diketahui dari hikmah kebijaksanaan apabila Allah mengharamkan 

sesuatu, maka Allah membuka pintu yang halal, sehingga fitrah manusia 

dapat tersalur dengan baik, seperti Allah mengharamkan zina dan 

menghalalkan nikah. 

Allah mengharamkan sesuatu bukanlah sekedar melarang saja, tetapi 

untuk menghindari efek-efek negatif dan berbahaya bagi umat manusia 

seperti dalam pelarangan berzina, Allah menjelaskan akibatnya: surat al-

Isra‟ ayat 32 

 َوَ  تَ ْ َ بُوا الِزنَا ِإنُه َ اَن  َاِ َ ًة َوَساَء َسِ يً  

“Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

perbuatan yang sangat keji dan sesuatu jalan yang buruk”. (al-Isrā‟/17: 
32) 

 

Zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau 

yang tidak sah nikahnya. Sedang “jangan dekati zina” artinya segala sikap 

dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. 

Pada laki-laki ada syahwat setubuh, begitu pula pada perempuan. 

Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah berdekatan, tumbuhnya 

gelora syahwat itu susah dihindari. Ketika seseorang duduk sendirian akal 

dan pertimbangan budi dapat berbicara. Tetapi jika seorang laki-laki telah 

berdua dengan seorang perempuan, akal budi tidak bicara lagi. Yang 

berbicara adalah syahwatnya.
74

 

Orang-orang modern kerap kali mencemuhkan orang-orang yang 

mempertahankan hukum agama ini. katanya, perempuan-perempuan 
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terpelajar tidak usah dikungkung dengan segala haram itu. Padahal, 

terpelajar atau tidak terpelajar namun asal bernama perempuan, dia tetap 

mempunyai syahwat sex. Tetap ada saat-saat yang akal budi tidak dapat 

menguasainya
75

 

Segala sesuatu yang akan memperdekat zina terbuka dimana-mana. 

Film-film cabul, majalah dan buku-buku porno dan akhir-akhir ini 

kebebasan bergaul itu sudah lebih menyolok lagi. Dahulu di tanah air kita, 

hanya kerapkali memperkatakan keruntuhan moral barat, tetapi disaat-saat 

terakhir ini soal mengawinkan gadis yang telah dahulu bunting guna 

menutup malu sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat kita. 

Orang-orang yang masih berani membuka mulutnya menyatakan bahaya 

itu bagi keturunan di belakang hari, dijadikan ejekan dan tertawaan.
76

 

Dalam rangkaian menjaga jangan sampai mendekati zina, Islam 

banyak memberikan peraturan sopan santun yang nampaknya kecil tetapi 

amat penting. yang di dalam bahasa modern dapat disebut etika. Sedang 

akibat-akibat yang ditimbulkan dari perzinaan antara lain: 

a. Anak yang lahir karena zina tidak ada hubungan keturunan  dengan 

ayahnya dan karenanya memalukan seluruh keluarga. 

b. Menimbulkan berbagai macam penyakit yang dulu terkenal dengan 

sipilis atau yang lazim disebut oleh masyarakat sebagai raja singa. Dan 

sekarang telah berkembang dengan adanya penyakit AIDS. 

                                                           
75

 Ibid. 
76

 Ibid., 57. 



41 

 

 

c. Jika yang melakukannya orang yang telah berumah tangga, maka 

rumah tangganya akan hancur, karena penyelewengan yang dilakukan 

oleh suami atau istri akan menyebabkan pertengkaran antara suami 

istri. 

4. Kesucian keturunan 

kesucian keturunan ini dijelaskan oleh Allah:  

َواللُه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَ  َوَ َفَ ًة َوَرَزَ ُكْم ِمَن 
 اللِيَ اِت أَ َِ اْلَ اِطِل يُ ْ ِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللِه ُ ْم َيْكُفُ ونَ 

 

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 

dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka 

beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.(al-Na l/16: 

72). 

 

       Pangkal ayat ini menerangkan bahwa istri kita itu adalah bagian dari 

kita. Makhluk Insani itu satu istrinya, untuk teman hidupnya. Kalau 

diperdalam lagi, pada pokoknya insani itu adalah satu, meskipun laki-laki, 

perempuan. “dan dijadikannya untuk kamu, dari istri-istrimu itu anak-anak 

dan cucu-cucu”. Maka didatangkanlah agama buat mengatur kesucian 

hubungan laki-laki dan perempuan itu, sehingga anak dan cucu 

dibanggakan kepada ayah-bundanya dan kekallah manusia berketurunan di 

dalam dunia ini.
77

 Allah berfirman dalam ayat yang lain:  
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“Di sanalah nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: 
“yaTuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar doa.” (ali Imrān/3: 38). 

 

       Ayat ini menjelaskan tentang permohonan Nabi Zakaria setelah 

melihat pertumbuhan jasmani dan rohani Maryam, anak yang dinazarkan 

oleh ibunya itu, sampai ketika ditanya dari mana ia mendapat makanan, 

dia telah memberikan jawaban yang demikian penuh iman, padahal ia 

masih kecil, tersadarlah Zakaria akan dirinya. Mungkin kalau dia 

memohon pula dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa‟anyapun 

akan dikabulkan, sebagaimana do‟a istri Imran telah telah dikabulkan.78
 

Nabi Zakaria lantas berdo‟a: “katanya: Ya Tuhanku berilah kepadaku 

dari sisi Engkau keturunan yang baik.” Telah tua aku ini ya Tuhanku, 

namun keturunanku tidak ada juga, maka inginlah aku agar Engkau 

karuniai aku seorang keturunan yang baik. Melihat Maryam yang tumbuh 

dengan baik itu, diapun ingin  deberi keturunan yang baik serupa itu 

pula.
79

 

5. Membentuk Rumah Tangga Islami 

       Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk 

membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. fungsi keluarga 

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga 

salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal  

pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan 
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dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang putra 

putri itu sendiri.
80

 

Perkawinan itu pada hakikatnya juga  membentuk rumahtangga yang 

harmonis penuh dengan kedamaian dan dihiasi dengan cinta dan kasih 

sayang dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami sebagai kepala 

rumahtangga dan istri sebgai ibu rumah tangga. Allah berfirman dalam 

sebuah ayat:   

 َوَعاِ ُ وُ ن بِاْلَمْعُ وفِ 

“dan bergaullah bersama mereka (istrimu) secara yang ma‟ruf (patut).” 

(al-Nisā‟/4: 19) 

       Di dalam ayat ini, ma‟ruf diartikan sepatutnya. Yaitu pergaulan yang 

diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut 

orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan 

santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri kanan. 
81

 

       Suami harus menyediakan rumah dan memberi nafkah kepada 

keluarga. Namun pada saat ini dalam masyarakat Indonesia istripun turut 

membantu suami dalam mencari nafkah, meskipun itu bukan 

kewajibannya melainkan didorong oleh rasa kasih sayang yang mendalam. 

Rumahtangga itu harus dipelihara bersama dengan baik sehingga 

kewajiban terhadap Allah SWT dapat dipenuhi oleh keluarga, demikian 

                                                           
80

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 16. 

       
81

Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz III-IV,384. 



44 

 

 

juga kewajiban orang tua terhadap anak dapat terlaksana dengan baik, 

begitu juga terhadap masyarakat. 

Apabila hal-hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka keluarga 

dalam rumah itu adalah keluarga sakinah karena meraka sudah 

menenmukan ketentraman dan ketenangan dalam hidup di dunia dan di 

akherat nanti. 

Sesuai dengan doa yang tersebut dalam al-Qur‟an: 

 َوالِ يَن يَ ُ وُلوَن َرب َنا َ ْ  لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُ ِرياتَِنا  ُ  َة أَْعُ ٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتِ َ  ِإَماًما

“Dan orang-orang yang berkata: “ ya Tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

kami dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa”. (al-

Furqān/25: 74)  

 

       Ayat ini menjelaskan bahwa hamba yang taat itu senantiasa bermohon 

kepada Tuhannya agar istri-istri mereka dan anak-anak mereka dijadikan 

buah hati permainan mata, obat jerih pelerai demam, menghilangakan 

segala luka dalam jiwa, penawar segala kekecewaan hati dalam hidup. 

Betapapun shalih dan hidup beragama bagi seseorang ayah. Belumlah dia 

akan merasa senang menutup mata kalau kehidupan anaknya tidak 

menuruti lembaga yang dituangkannya. Seorang suamipun demikian pula. 

Betapa pun condong hati seorang suami mendirikan kebajikan, kalau tidak 

ada sambutan dari istri, hati suamipun akan luka juga. Keseimbangan 

kemudi dalam rumah tangga adalah kesatuan haluan dan tujuan. Hidup 

muslim adalah hidup bersama-sama bukan hidup yang sendiri-sendiri.
82
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      Dilanjut dengan do‟a memohon lagi kepada Allah agar dia dijadikan 

Imam daripada orang-orang yang bertakwa. Do‟a seorang mu‟min tiadalah 

boleh tanggung-tanggung. Dalam rumah tangga hendaklah menjadi Imam, 

memjadi ikutan. Alangkah janggalnya kalau seorang suami atau seorang 

ayah menganjurkan anak dan istri menjadi orang-orang yang berbakti 

kepada Tuhan, kalau dia sendiri tidak dapat dijadikan panutan.
83

 

6. Menyempurnakan Akhlak 

       Sudah menjadi kodratnya, bahwa manusia itu akan cenderung 

menyukai lawan jenisnya. karena memang demikianlah kondisi manusia 

sesuai dengan kodrat penciptaan serta salah satu bukti tanda kekuasaan  

Allah SWT. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menyukai atau 

mencintai lawan jenisnya, maka tentu saja harus ada satu peraturan yang 

tegas yang menbatasi perasaan saling cenderung menyukai atau mencintai 

masing-masing lawan jenis tersebut. 

       Jika peraturan tersebut tidak ada, maka akan terjadi suatu kondisi yang 

sangat memprihatinkan, dimana seorang lelaki akan secara bebas 

menyalurkan rasa senangnya kepada wanita mana saja yang 

dikehendakinya. begitu pula halnya dengan seorang wanita yang akan 

dapat secara bebas menyalurkan hasratnya kepada lelaki mana saja yang 

diinginkannya.
84

  

Dengan demikian, di dalam Islam pernikahan merupakan cara atau 

sarana yang paling efektif untuk menyelamatkan umat manusia dari 
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kerusakan moral, dan menjaga tatanan kehidupan bermasyarakt dari 

kehancuran. dengan kata lain, pernikahan ditujukan untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. manusia yang menghendaki akhlaknya 

baik, moralnya tinggi dan harkat kemanusiannya menjulang tinggi sesuai 

dengan fitrah penciptaannya.
85

 

7. Menebus dosa 

Di dalam Islam, dosa adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar 

hukum atau syariat yang telah ditetapkan Allah SWT berikut Rasul-Nya. 

dosa itu banyak jenisnya dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT 

dengan disertai permohonan ampun, insya Allah dapat menghapus dosa-

dosa yang telah dilakukan manusia.
86

 

8. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang 

halal. 

       Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya sering  dipengaruhi oleh emosinya sehingga 

kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. kita lihat orang yang sudah 

berkeluarga lebih rajin dalam bekerja dibanding dengan yang masih 

bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang yang telah 

berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga 

di rumah.
87

 

       Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, 

jerih payah dalam usahannya dan upayanya mencari keperluan hidupnya 
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dan keluarga yang dibinanya dapat digolongakan ibadah dalam arti luas. 

Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja 

dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.
88

 

9. Mendapatkan kesehatan lahir batin. 

Pernikahan sesungguhnya merupakan cara atau sarana paling tepat 

yang dapat ditujukan untuk mendapatkan kesehatan yang baik bagi para 

pelakunya. ketahanan jasmani maupun rahani bagi generasi muda dapat 

diperkuat serta diperkokoh karenanya. 

Ditinjau dari segi jasmani, pernikahan adalah sarana yang tepat untuk 

menyalurkan hasrat insaninya, yakni menyalurkan spermanya pada tempat 

yang benar lagi halal. seperti yang telah diketahui, seseorang yang terus-

menerus menahan spermanya hingga akhirnya memuncak dan mengumpul 

di dalam otaknya akan menjadikan berbagai gangguan pada tubuh 

pelakunya. 

       Sementara ditinjau dari segi rohani, pernikahan merupakan sarana 

yang sangat efektif untuk melindungi pelakunya dari kebiasaan tercela 

yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kenistaan atau 

kehinaan, dan menghindarkan mereka dari bahaya yang mengancam. 
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BAB III 

BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR 

 

Pada bab ketiga ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Buya 

Hamka dan tafsir al-Azhar, baik biografinya, karyanya, setting sosial politik, latar 

Belakang penulisan tafsir al-Azhar, dan sistematika penyusunan tafsir al-Azhar 

A. Buya Hamka 

1. Biografi  Buya Hamka 

       Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 

Beliau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, 

Sumatra Barat, pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra 

pertama dari pasangan Dr. Abdull Karim Amrullah dan Shaffiah.
89

 

Ayah buya Hamka juga dikenal dengan sebutan Haji Rasul termasuk 

keturunan Abdul Arif gelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, salah seorang 

pahlawan paderi yang juga dikenal Haji Abdul Ahmad.
90

 Dr. H. Abdul 

Karim Amrullah juga merupakan salah seorang ulama terkemuka yang 

termasuk dalam tiga serangkai yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek, 

Dr. H. Abdullah Ahmad dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah sendiri , yang 

menjadi pelopor gerakan “Kaum Muda” di Minang Kabau.91
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Pada 5 April 1929, Buya Hamka menikah dengan Hajah Siti Raham 

Rasul. Setelah istrinya meninggal pada tahun 1971, kurang lebih 6 tahun 

kemudian, beliau menikah lagi dengan Hajah Siti Chadijah, yang 

meninggal dunia beberapa tahun setelah Buya Hamka meninggal. 
92

 

Secara formal beliau hanya mengenyam pendidikan sekolah desa, 

namun tidak tamat. Kemudian, pada tahun 1918, beliau belajar agama 

Islam di Sumatra Thawalib, Padang Panjang. Ini pun tidak selesai. Tahun 

1922 beliau kembali belajar agama Islam di Parabe, Bukittinggi, juga tidak 

selesai. Akhirnya, beliau menghabiskan waktunya dengan belajar sendiri, 

otodidak. Beliau banyak membca buku. Lalu belajar langsung pada para 

tokoh dan ulama, baik yang berada di Sumatra Barat, Jawa, bahkan sampai 

ke Mekkah, Arab Saudi.
93

 

Jabatan atau amanah yang pernah beliau emban selama hidupnya antara 

lain sebagai Berikut. Tahun 1943, beliau menjabat sebagai konsul 

Muhammadiyah Sumatra Timur. Tahun 1947, sebagai ketua Fron 

Pertahanan Nasional (FPN). Tahun 1948, sebagai ketua sekretriat bersama 

Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK). Lalu, tahun 1950, beliau 

menjadi pegawai Negeri pada Departemen Agama RI di Jakarta. Tahun 

1955 sampai 1957, beliau terpilih menjadi anggota Konstituante Republik 

Indonesia. Mulai 1960, beliau dipercaya sebagai pengurus pusat 

Muhmmadiyah. Pada tahun 1968, beliau ditunjuk sebagai Dekan Fakultas 
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Usuluddin Universitas Prof. Moestopo Beragama. Tahun 1975 sampai 1979 

beliau dipercaya oleh para ulama sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). Di tahun yang bersamaan, beliau juga menjabat sebagai ketua 

umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar selama dua periode.
94

 

Sebagai ulama dan sastrawan, ada sekitar 118 karya tulisan (artikel dan 

buku) beliau yang telah dipublikasikan. Topik yang diangkat melingkupi 

berbagai bidang, beberapa di antaranya mengupas tentang agama Islam, 

filsafat sosial, tasawuf, roman, sejarah, tafsir al-Qur‟an, dan otobiografi. 

Beliau juga pernah mendapatkan berbagai gelar kehormatan, yaitu 

Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Lalu gelar 

Doctor Hoinoris Causa dari Universitas Prof. Moestopo Beragama. 

Kemudian, di tahun 1974 mendapat gelar yang sama dari Universitas 

Kebangsaan Malaysia. Setelah meninggal dunia, beliau mendapat bintang 

Mahaputera Madya dari pemerintah RI di tahun 1986. Dan, terakhir di 

tahun 2011, beliau mendapat penghormatan dari pemerintah Republik 

Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.
95

 

Sebagai ulama Indonesia, Hamka mempunyai pandangan yang positif 

pula terhadap dunia, dan Zuhud merupakan sikap jiwa yang tidak ingin dan 

tidak demam terhadap harta, serta tidak terikat oleh materi. Harta boleh 

dimiliki tetapi diperuntukkan pada hal-hal yang bermanfaat. Dia 

menyatakan bahwa manusia harus menciptakan keseimbangan antara 
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kebutuhan jasmani dan rohani, antara materi dan non materi. Dan lebih dari 

itu mereka harus aktif di atas dunia ini.
96

 

Beliau meninggal dunia pada hari jum‟at, 24 juli 1981. Beliau 

dikebumikan di TPU tanah kusir dengan meninggalkan 10 orang anak, 7 

laki-laki dan 3 perempuan. Dan kesepuluh anak-anak tersebut, saat ini 

jumlah cucu beliau ada 31 orang dan cicit sebanyak 44 orang.
97

 Adapun 

silsilah Buya Hamka adalah: 

Keluarga Syech Dr. Abdul Karim Amrullah Dan Rasul St Radjo Endah 

a.  Syech DR. karim Amrullah & Alm. Raihana : 

    1) Siti Fatimah (Alm.Raihana wafat di   Mekah) 

 b. Syech DR. Karim Amrullah & Siti Shafiah: 

   1) Abdul Malik (Hamka) Karim 

  2) Abdul Kudus Karim 

  3) Abdul Mukti Karim 

  4) Asma Karim 

c. Syech DR. Karim Amrullah & Sitti Hindun  :  

  1) Abdul Wadud
98
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2. Hasil Karya Buya Hamka 

       Kecintaan Hamka menulis menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya 

dalam bentuk yang telah beredar di masyarakat semenjak era Orde Baru 

sampai saat ini. Belum lagi ribuan tulisan Hamka dalam bentuk buletin atau 

opini diberbagai majalah, surat kabar nasional maupun daerah. Ceramah 

Hamka di BRI dan TVRI juga tak terhitung jumlah rekamannya.
99

 

Karya-karya Hamka tak hanya meliputi satu bidang satu kajian saja. Di 

buku misalnya: selain banyak menulis ilmu-ilmu ke-Islaman, Hamka juga 

menulis tentang politik, sejarah, budaya, dan sastra. Beberapa di antaranya 

berjudul: 

3. Si Sabariyah. 

4. Agama dan Perempuan.  

5. Pembela Islam (Tarikh Sayidina Abu Bakar Shiddiq). 

6. Revolusi Agama (1946). 

7. Merdeka (1946). 

8. Dibandingkan Ombak Masyarakat (1946). 

9. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946). 

10. Agama Islam.  

11. Kepentingan Tabliqh.  

12. Ayat-ayat Mi‟raj. 

13.  Di Bawah Lindungan Ka‟bah. 
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14.  Tengelamnya Kapal Van der Wijck. 

15. Merantau ke Deli. 

16. Keadilan Ilahi. 

17. Tuan Direktur. 

18. Angkatan Baru. 

19.  Terusir. 

20. Di Dalam Lembah Kehidupan.  

21. Demokrasi Kita. 

22. Di dalam Lembah Cita-cita (1946). 

23. Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman (1946). 

24. Sesudah Naskah Renville (1947). 

25. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947). 

26. Kenang-kenangan Hidup. 

27. Sejarah Ummat Islam. 

28. Tafsir Al-Azhar, Juzu‟ I-XXX.
100

 

Beberapa roman Hamka juga diangkat ke layar lebar, seperti Di Bawah 

Lindungan Ka‟bah. Yang terbaru akan di buat film Tenggelamnya Kapal 

Van der Wijck. Karya tulisan Hamka yang paling fenomenal adalah tafsir 

al-Qur‟an 30 juz yang  diberi nama Tafsir Al-Azhar. Sebuah karya yang 

sangat dihormati oleh berbagai kalangan ilmuan dan ulama sampai 

kebeberapa negeri jiran. 
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Tafsir al-Azhar karya Hamka merupakan karya monumental penulisnya 

sendiri. Melalui tafsir ini, Hamka menunjukkan keluasan pengetahuannya 

hampir disemua disiplin yang tercakup di dalam bidang-bidang keislaman. 

Latar belakang seorang sastrawan sangat mewarnai penafsiran-penafsiran 

Hamka terhadap ayat-ayat al-Qur‟an. Tafsir ini sendiri berasal dari kuliah 

subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid Agung al-Azhar, Jakarta sejak 

1959. Dalam suasana politik yang dipengaruhi PKI, aktivitas Hamka di 

masjid ini dipandang sebagai sarang neo-Masyumi dan “Hamkanisme”.101
 

Kecurigaan berlebihan kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di 

masjid tersebut bertambah meningkat. Puncaknya adalah dibrendelnya 

majalah Panji Masyarakat yang didirikan bersama oleh Hamka, K.H. fakih 

Usman, dan H.M. Yusuf Ahmad. Atas bantuan Jenderal H. Sudirman 

(Komandan SESKOAD) –jangan dikacaukan dengan panglima besar 

jenderal Sudirman- dan colonel Muchlas Rowi (Kepala Pusroh Islam 

Angkatan Darat), didirikanlah majalah Gema Islam. Walaupun secara 

formal pimpinan Gema Islam disebut kedua perwira itu, tetapi pimpinan 

aktifnya adalah Hamka. Ceramah-ceramah Hamka sesudah shalat shubuh di 

masjid al-Azhar yang mengupas tafsir al-Qur‟an, dimuat secara teratur 

dalam majalah ini. Proses semacam ini berjalan sampai Januari 1964, saat 

Hamka ditangkap dan ditahan.
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Penagkapan Hamka terjadi pada senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan 

dengan 27 Januari 1964. Dia ditangkap sesaat setelah memberikan 

pengajian dihadapan sekitar 100 orang kaum ibu di masjid al-Azhar. 

Dengan alasan yang tidak jelas, Hamka ditangkap oleh penguasa Orde 

Lama. Sebagai tahanan politik, dia ditahan dibeberapa rumah peristirahatan 

di kawasan Puncak Bogor. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai 

kesempatan yang cukup untuk menulis tafsir al-Azhar. Penulisan tafsir ini 

tetap dilanjutkan ketika Hamka dalam perawatan di Rumah Sakit 

“Persahabatan”, Rawamangun, Jakarta.103
 

Pada tanggal 8 November 2011, pemerintah Indonesia memberikan 

gelar Pahlawan Nasional kepada 7 orang tokoh perjuangan yang di anggap 

berjasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia. Satu di antaranya adalah  

Buya Hamka. 

3. Setting Sosial Politik 

Hamka dilahirkan  pada masa Indonesia dalam penjajahan. Di mana 

kegiatan misi kristen semakin luas terutama dalam bidang pendidikan 

dimana sekolah-sekolah misi mendapat pengakuan pemerintah dan sering 

pula mendapat bantuan.
104
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Ditahun 1908 tidak terlepas juga dengan kelahiran Boedi Utomo, 

sejarah  kebangkitan Nasional serta kehadiran Sarekat Islam, yang 

sebelumnya disebut sebagai Sarekat Dagang Islam di tahun 1911.
105

 

Usaha untuk menjalankan prinsip-prinsip kristen dalam pemerintahan 

seperti “surat edaran mingguan” dan “surat edaran pasar” yang melarang 

segala  kegiatan resmi pada hari minggu, menimbulkan kegelisahan 

penduduk yang tidak mengenal nilai atau prinsip itu dalam lingkungan 

budayanya. 

Sudah barang tentu politik kristenissi ini mendapat oposisi dari ummat 

Islam yang dipelopori oleh organisasi Muhammadiyah. Seperti diketahui 

organisasi ini kemudian melancarkan kontraksi yang berupa pendirian 

lembaga-lembaga humaniter, seperti sekolah-sekolah, klinik, rumah yatim 

piatu.
106

 

Pada masa itu Islam adalah identik dengan kebangsaan. Pada waktu itu 

orang yang beragama Islam selalu digolongkan kepada penduduk pribumi, 

apakah ini melayu, Jawa tau yang lain. Di antara orang-orang Batak yang 

ketika itu kebanyakan terdiri dari orang-orang yang berkepercayaan 

berbegu, yang meninggalkan agamanya untuk masuk Islam, dikatakan 

mengubah “kebangsaan” atau “kesukuannya” menjadi melayu. 

Demikianlah pula halnya dengan orang-orang cinta di Sumatra yang masuk 

Islam, merakapun disebut menjadi melayu. 
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Sebaliknya, barat atau Belanda disamakan dengan Kristen. Orang-orang 

Indonesia yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah belanda 

ataupun kesekolah-sekolah melayu jawa yang didirikan oleh pemerintah 

Belanda sering dituduh menyuruh anak-anak itu masuk agama Kristen. 

Sangkaan atau tuduhan ini sering dilontarkan, walupun banyak di antara 

guru-guru sekolah tersebut terdiri dari oaring-orang Indonesia yang 

beragama Islam maka tidaklah jarang terjadi bahwa seorang kiyai atau 

seorang guru mengaji mengeluarkan fatwa  bahwa memasuki sekolah-

sekolah Belanda adalah haram atau sekurang-kurangnya menyalahi islam. 

Fatwa yang sama dikeluarkan pula berhubung dengan pakaian orang-

orang Indonesia yang memakai pakaian ala Eropa dianggap meniru-niru 

orang Eropa atau belanda, yaitu orang-orang Kristen, dan kadang kala 

dianggap pula telah menjadi kafir. Lebih-lebih memakai dasi, celana 

pantolan dan topi ala Eropa, sangatlah dibenci oleh kiyai atau guru mengaji 

umumnya yang menghukum pemakaian dasi, celana pantolan dan topi tadi 

sebagai haram.
107

 

Kiprah politik Hamka secara nyata dimulai tatkala Hamka berada di 

Medan, tepatnya setelah Jepang masuk ke daerah Sumatera Timur, serta 

ketika Jepang mengangkatnya menjadi penasehat. Kemudian Jepang 

mengangkatnya menjadi Syuo Sangikai dan Tjuo Sangiin untuk kawasan 

Sumatera Timur dan Sumatera, yaitu menjadi penasehat dari Tyokan 

(Gubernur) Sumatera Timur, Letnan Jendral T. Nakashima.  
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Sejak Hamka tiba di aur Tajungkang (Bukittinggi) pada tanggal 14 

Desember 1945, Hamka tidak secara langsung masuk jaringan politik 

praktis, melainkan melakukan kegiatan tabligh revolusi jauh dari pusat 

misalnya ke Riau, Kuatan, Padang luar kota dan sebagainya. Berkat 

kepiawaiannya bertabligh tersebut, maka Hamka lebih dikenal orang-orang 

bawah daripada orang pusat. Waktu itu rakyat bawah haus kedatangan 

pemimpin revolusi untuk memberi semangat mereka, Hamka telah mampu 

memberi kelegaan terhadap kehausan yang dialami rakyat.  

Pada saat yang bersamaan komunisme segera hilang dari arena politik 

Indonesia sebagai akibat kerasnya usaha penindasan pihak pemerintah 

Belanda, tetapi ini tidaklah berarti kembalinya Muslim Maxis” ke 

pangkalan semula. Malahan perpecahan dalam bidang politik  dilanjutkan 

oleh sebuah perpecahan baru. Yaitu di antara mereka yang mendasarkan 

ideology pada islam disatu pihak, dengan mereka yang menganjurka 

nasionalisme tanpa mempedulikan persoalan agama seseorang, dilain 

pihak. Perbedaan dan perpecahan ini berlanjut dalam tahun tiga puluhan 

dan tidak berhenti dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1945.
108

 

Dengan modal popularitas yang cukup mapan di kalangan rakyat bawah 

yang mulai menjiwai jiwa revolusi, maka tatkala Front Pertahanan Nasional 

(FPN) dibentuk secara resmi di Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 

1947, maka dengan relatif mudah Hamka terpilih menjadi ketua. Dalam 

karir politiknya yang semakin menunjang, maka Hamka kemudian pindah 
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hidup di Jakarta, lambat laun akhirnya diangkat menjadi anggota partai 

Masyumi dan pada tahun 1955 dia terpilih menjadi anggota konstituante 

wakil dari partai Masyumi dalam pemilihan umum untuk daerah Jawa 

Tengah. Namun dalam jenjang politiknya, Hamka banyak mendapatkan 

musuh politik. 

Sebagai fase akhir dari hidupnya, maka ia berkhidmat dalam dunia 

keulamaan, di samping secara terus menerus melakukan kegiatannya dalam 

mengarang. Pada tanggal 27 Juli 1975, Hamka diangkat menjadi ketua 

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan terpilih kembali dalam periode ke-2 

pada akhir Mei 1980. Namun setahun kemudian, tepatnya 18 Mei 1981, 

Hamka mengundurkan diri berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat 

dengan pihak Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal fatwa 

mengenai kehadiran umat Islam dalam perayaan natal.  

Setelah melewati liku-liku, hempasan ombak, pasang surut dan pahit 

manisnya hidup dan kehidupan, kedudukan Hamka telah berhasil meraih 

cita-cita sebagai “pujangga” dan “ulama 

B. Tafsir al-Azhar 

1. Latar Belakang penulisan Tafsir al-Azhar 

Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan 

pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di 

Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut 

telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar 

semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan 
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harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir 

Hamka dengan nama Tafsir al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya 

tafsir tersebut yaitu Masjid Agung al-Azhar.  

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan 

karya tafsir tersebut. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam 

mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk 

menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda 

Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Quran tetapi terhalang 

akibat ketidak mampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. 

Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk 

memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta 

meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang 

diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab. Hamka memulai Tafsir Al-

Azharnya dari surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan 

beliau tidak sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir 

tersebut semasa hidupnya. 

Salah satu niat seketika penyusunan Tafsi Al-Azhar ialah hendak 

meninggalkan pusaka yang moga-moga ada harganya untuk ditinggalkan 

bagi   bangsa dan umat muslimin Indonesia, jika panggilan Tuhan yang 

pasti datang kepada Buya Hamka kelak. Telah timbul niat sejak pertama 

disusun, moga-moga dapatlah hendaknya hasil karya Buya Hamka 

memenuhi baik sangka Al-Azhar kepada nya itu Hamka penuhi sebik-

biknya. Buya hamka datang ke Mesir di permulaan tahun 1958 tidaklah 
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berniat dan terkenang di hati bahwa Buya Hamka akan diberi kehormatan 

setinggi itu. 
109

 

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar 

ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut 

sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh 

menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Pada tanggal 12 Rabi‟ 

al-awwal 1383H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde 

lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun 

ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan 

penulisan tafsirnya. 

2.  Sistematika Penyusunan Tafsir al-Azhar 

Dalam menulis tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan tartib usmani  

yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan mushaf 

usmani. Keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini karena mengawali 

dengan pendahuluan yang berbicara banyak tentang ilmu-ilmu al-Qur‟an, 

seperti definisi al-Qur‟an, Makkiyah dan Madaniyah, Nuzul al-Qur‟an, 

Pembukuan Mushaf, I‟jaz dan banyak lagi. 

Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka menyusun tafsiran 

ayat demi ayat dengan cara pengelompokan pokok bahasan sebagaimana 

tafsir Sayyid Qutub dan al-Maraghi. Bahkan terkadang beliau memberikan 

judul terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok 

ayat tersebut. Misalnya dalam menafsirkan ayat-ayat awal dari surah al-
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Baqarah. Beliau mengelompokkan ayat 1-5dan memberikan judul “Takwa 

dan Iman” sebelum memberi penafsirannya terhadap ayat-ayat tersebut.
110

 

Beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh Hamka dalam proses 

kegiatannya dalam menafsirkan dalam Tafsir al-Azhar: 

a.  Menuliskan muqaddimah pada setiap awal Juz 

Hamka secara konsisten menyajikan muqaddimah pada setiap Juz 

baru sebelum beranjak penafsiran. Yang isinya merupakan resensi Juz 

yang akan dibahas. Di samping itu Hamka juga mencari korelasi 

(munasabah) antara Juz yang sebelumnya dengan Juz yang akan 

dibahasnya. 

b.  Menyajikan beberapa ayat di awal pembahasan secara tematik 

Walaupun Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan 

al-Qur‟an akan tetapi Hamka tidak menafsirkan ayat perayat seperti 

yang kita lihat dalam bebrapa tafsir klasik. Akan tetapi ia membentuk 

sebuah kelompok ayat yang dianggap memiliki kesesuaian tema. 

Sehingga memudahkan kita mencari ayat-ayat berdasarkan tema, 

sekaligus memahami kandungannya. 

c. Mencantumkan terjemah dari kelompok ayat 

Untuk memudahkan penafsiran, terlebih dahulu Hamka 

menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia agar lebih 

mudah dipahami. 

d. Menjauhi pengertian kata  
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Hamka menjauhkan dari berlarut-larut dalam uraian panjang 

mengenai pengertian kata, selain hal tersebut dianggap tidak terlalu 

cocok untuk masyarakat Indonesia yang notabene banyak yang tidak 

memahami bahasa Arab, Hamka menilai pengertian tersebut telah 

tercakup dalam terjemah. 

e. Memberikan uraian terperinci 

Setelah menerjemahkan ayat Hamka memulai penafsirannya 

terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang dikaitkan dengan 

kejadian pada zaman sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan 

al-Qur‟an sebagai pedoman sepanjang masa.111
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BAB IV 

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT BUYA HAMKA 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang usaha untuk membina keluarga 

sakinah pada abad modern menurut buya Hamka dalam tafsir al-Azhar. Yakni 

Surat ar- Rūm ayat 21 yang berbunyi: 

ًَْْة ِإن ِِ  َنُكْم َمَودًة َوَر َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َآيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
  لَِ ْوٍ  يَ تَ َفكُ ونَ  َ ِلَ  َ َيَاتٍ 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.  
 

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka menuangkan gagasan mengenai konsep 

keluarga pada abad modern berdasarkan pemahaman dan penafsiran surat al-Rūm 

ayat 21. Makna sakinah dan mawaddah serta rahmah ditarik dalam standar 

kebahagiaan dunia akhirat yang berporos pada Agama. 

Standar agama yang dijadikan patokan untuk meraih sakinah mawaddah wa 

rahmah, yakni: 

A. Taat kepada Allah 

Islam mengatur kehidupan berumah tangga dengan ketentuan-ketentuan yang 

disandarkan kepada syariat agar pribadi-pribadi yang benar-benar taat kepada 

syariat-Nya mendapatkan kebahagiaan dan mampu meraih kehidupan yang 
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hakiki. karena cinta kepada Allah sumber segala kebahagiaan. Di dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga akan menghadapi cobaan dan ujian. 

rumah tangga yang dibangun diatas pondasi pandangan materialis ketika ujian 

datang akan menganggap hal tersebut sebagai ancaman dan beban berat yang 

tengah melanda. berbeda dengan rumah tangga yang dibangun diatas ketaatan 

kepada Allah. Datangnya ujian yang melanda kehidupan berumah tangga 

justru akan dijadikan sebagai momen untuk mengukur seberapa tebal iman 

yang mereka miliki. datangnya ujian dari  Allah akan dijadikan sebagai ladang 

untuk menuai pahala dengan bersabar dan saling mengingatkan.  

B.  Didirikan di atas landasan ibadah 

Keluarga sakinah juga harus didirikan di atas landasan ibadah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur‟an surat al-Dāriyāt/51: 56: 

ْنَس ِإ  لِيَ ْعُ ُ ونِ   َوَما َخَلْ ُ  ااِْن َواْاِ

artinya: “ Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka beribadah kepadaKu”. 
 

 Ayat ini mengingatkan kepada manusia bahwa Allah SWT. menciptakan 

jin dan manusia tidak lain hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. 

jika seseorang telah mengakui beriman kepada Tuhan, tidaklah dia akan mau 

jika hidupnya di dunia ini kosong. Dia harus mengabdikan seluruh hidupnya 

untuk beribadah.
112

 

       Sejak memilih, pertimbangan kita adalah agama. Ketika membangun 

proses, yang ada adalah ketaatan kepada batasan-batasanNya dan menjauhkan 

                                                           

       
112

Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), juz XXVII-XXVIII, 37. 



66 

 

 

maksiat dengan segenap kemampuan. maka ibadah artinya ketundukan. 

ketundukan sejak langkah awal mendirikan rumah tangga, setidaknya menjadi 

pemacu untuk tetap tunduk dalam langkah-langkah selanjutnya. kelak, jika 

terjadi permasalahan mereka akan mudah menyelesaikannya karena semua 

telah memiliki ketundukan yang sama. tunduk kepada peraturan Allah 

SWT.dan rasul-Nya.
113

 

C.  Terdapat Qudwah (Teladan) yang Nyata 

Salah satu bagian dari keluarga sakinah adalah adanya qudwah atau 

teladan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al- aff/61: 2-3 

َ  ُ َ  َمْ ًتا ِعْنَ  اللِه أَْن تَ ُ وُلوا َما َ  تَ ْفَعُلونَ  2َُيَا أَي َها الِ يَن َآَمُنوا ِاَ تَ ُ وُلوَن َما َ  تَ ْفَعُلوَن   

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 

tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. 

       Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa sesesorang yang kedapatan 

mengatakan dengan mulut apa yang tidak ia kerjakan. Sebab mengatakan apa 

yang tidak pernah dikerjakan tidaklah patut timbul dari orang yang mengaku 

beriman kepada Allah SWT. Seseorang yang dusta yaitu antara ucapan 

berbeda dengan isi hati, maka pelakunya telah masuk ke dalam perangkat 

syaitan.
114

 

 Ayat dua dan tiga di atas juga menjelaskan bahwa perkataan yang tidak 

sesuai dengan perbuatan sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Hal yang 
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demikian tidaklah layak bagi orang-orang yang telah mengaku beriman. 

Peringatan sungguh-sungguh bagi orang yang telah mengaku beriman agar dia 

benar-benar menjaga dirinya jangan menjadi pembohong.
115

 

       Tata nilai sebaik apapun yang kita yakini, memerlukan sebuah figure 

sebagai bukti bahwa ia memang merupakan kebaikan dan menumbuhkan 

kebaikan. maka bersama turunnnya risalah islam, ada Rasulullah sebagai 

teladan yang baik, sabagai al-Qur‟an berjalan. tentang menyiapkan seluruh 

unsure dalam keluarga untuk menjado teladan, memulainya dari diri kita 

adalah langkah paling bijak.
116

 

D. Posisi masing-masing anggota keluarga yang sesuai tuntunan syariat 

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur‟an surat al-Nisa (4): 32 

ا  ا اْ َتَسُ وا َولِلِنَساِء َنِ يٌ  ِِ َوَ  تَ َتَمن ْوا َما َ ضَل اللُه بِِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍي لِلِ َجاِ  َنِ يٌ  ِِ
 اْ َتَسْ َ َواْس َُلوا اللَه ِمْن َ ْضِلِه ِإن اللَه َ اَن ِبُكِل َ ْ ٍء َعِليمً 

 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan bagian untuk 

masing-masing manusia. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, asal berusaha. 

perempuan disuruh berusaha, sebagaiman laki-laki disuruh berusaha, masing-

masing dalam bidangnya. kesuksesan seorang suami di luar rumah akan 
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sempurna jika seorang istri yang da;lam rumah tangga tau  akan 

kewajibannya.
117

 

 Suami bertanggung jawab keluar, istri bertanggung jawab di garis 

belakang. pekerjaan laki-laki yang kasar dan berat, sedang pekerjaan 

perempuan halus dan rumit. pekerjaan laki-laki tidak akan dapat doikerjaakan 

oleh seorang perempuan, dan sebaliknya. imnangan yang berat kasar dengan 

yang ringan halus, itulah keharmonisan rumahtangga. tidak diperbolehkan 

seorang perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki 

agar terlepas dari kewajiaban, begitu pula sebaliknya.
118

  

       Adil bermakna menempatkan sesuatu sesuai posisi serta proporsinya. 

ketika ada ketidakadilan, maka ada keguncangan. tentang pemoposisian peran 

dan fungsi anggota keluarga yang tepat, kita mesti banyak belajar. agar 

masing-masing memahami diri dan memahami orang lain, tanpa 

menghilangkan ruh ta‟awun. agar masing-masing kewajiban tertunaikan dan 

hak-hak terpenuhi. agar tiada ledakan-ledakan, akibat tersumbatnya katuup-

katup curahan rasa. 

E. Terbiasa tolong menolong dalam menegakan adap-adap Islam 

Untuk menciptakan keluarga sakinah, maka harus ada tolong menolong 

dalam keluarga tersebut untuk menegakan adap-adap Islam. Allah SWT. 

berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 

ِْْ َواْلُعْ َواِن  ِ َوالت ْ َوى َوَ  تَ َعاَونُوا َعَلى اْاِ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِِ
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.  

 Di dalam ayat ini Allah memberi peringatan dan anjuran supaya hidup 

tolong menolong dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik dan larangan tolong-

menolong atas dosa dan permusuhan. banyak pekerjaan kebajikan yang lain 

tidak dapat dipikul seorang diri, dengan tolong menolong baru lancar.
119

  

Saat tidak lagi sendiri, ada waktu untuk berbagi. ada waktu untuk saling 

menguatkan.ada waktu untuk memberi semangat. ada waktu untuk 

memotifasi. ada waktu untuk meneguhkan pasangan. begitu banyak tantangan, 

dan satu-satunya pilihan adalah  menyikapinya dengan kebaikan. maka 

bersabarlah karena harus ada pengorabana, bantuan, dukungan dan kekuataan. 

maka bersyukurlah karena akan ada pertolongan, bantuan, penguatan dan 

kekuatan.
120

 

F. Rumah kondusif bagi terlaksananya aturan aturan islam 

Bagian yang harus ada untuk menciptakan kelurga sakinah adalah rumah 

yang kondusif. Allah SWT. berfirman mengenai hal ini di dalam surat al-

Ahzab 34 

ِإن اْلُمْسِلِمَ  َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْ ِمِنَ  َواْلُمْ ِمَناِت َواْلَ انِِتَ  َواْلَ انَِتاِت َوال اِدِ َ  َوال اِد َاِت 
َاِ َعاِت َواْلُمَتَ ِ ِ َ  َواْلُمَتَ ِ  َاِت َوال ائِِمَ  َوال ائَِماِت  ْْ َاِ ِعَ  َوا ْْ َوال اِب ِيَن َوال اِب َاِت َوا
 َواْ َاِ ِ َ   ُ ُ وَجُهْم َواْ َاِ  َاِت َوال اِ  ِيَن اللَه َ ِث ًا َوال اِ  َاِت أََع  اللُه َاُْم َمْ ِف ًَة َوَأْج ًا َعِ يًما

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan 

yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-
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laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-

laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 

laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 

memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut 

(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala 

yang besar. 

Ayat ini mengingatkan bahwa al-Qur‟an itu selalu dibaca dirumah istri-

istri Rasulullah. maka segala pesan Allah untuk disampaikan oleh Rasulullah 

kepada istri-istrinya ini menjadikan tuntunan bagi tiap-tiap perempuan yang 

beriman yang bukan istri Rasulullah.
121

 

Karena tidak lain maksud Tuhan ialah agar terbentuk rumah tangga Islam, 

rumah tangga yang aman dan damai, didasari ketaatan, bersih dari perangai 

yang tercela atau penyakit-penyakit buruk dalam hati. dan penuhlah 

hendaknya suatu rumah tangga islam dengan suasana al-Qur‟an.122
 

 Rumah yang kondusif secara fisik memiliki berbagai pertimbangan. 

artinya ada pertimbangan lokasi ada pertimbangan desain. ada pertimbangan 

kebutuhan dan hak privasi. ada pertimbangan penjagaan aurat-aurat keluarga. 

ada pertimbangan hajat-hajat. ada pertimbangan hak-hak anggota keluarga 

.ada pertimbangan terjaganya nilai-nilai syar‟i . 

       Rumah kondusif secara nonfisik artinya ada suasana ,ada ruh ,ada 

semangat, ada nasehat,ada motifasi,ada senyum,ada kebaikan-kebaikan yang 

ditabur lalu berkembang.ada iklim yang baik bagi tumbuhnya sunnah 

hasananah, kebiasan-kebiasan baik, adab-adab, dan pengembangan.  

G. Menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ruh Islam 
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 Untuk menjadi keluarga sakinah, maka setiap anggota keluarga tersebut 

harus menghindarkan diri dari kemaksiatan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah 

SWT. dalam surat al-A‟rāf ayat 33: 

َ َواْل َ ْ َ  بَِ ْ ِ ا َِْق َوأَْن ُتْ  ُِ وا بِاللِه َما َاْ  ْْ َها َوَما َبَلَن َواْاِ ُ ْل ِإََا َ  َ  َرَِِ اْلَفَواِ َش َما َاَهَ  ِمن ْ
 يُ نَ ِزْ  بِِه ُسْللَانًا َوأَْن تَ ُ وُلوا َعَلى اللِه َما َ  تَ ْعَلُمونَ 

“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 

manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui." 

 Di dalam ayat ini Tuhan menyuruh RasulNya menyampaikan bahwa 

bukanlah perhiasan atau makan minum yang sederhana yang haram. itu adalah 

semata kulit lahir. yang haram ialah melalaikan perhiasan batin atau perhiasan 

roh. apabila roh telah terjaga baik, jangan berbuat dosa yang melanggar batas 

kesucian roh itu.
123

 

 Di dalam ayat ini terdapat pula enam larangan kekejian, yaiti, lahir, batin, 

dosa dalam hati, dosa aniaya terhadap orang lain, mempersekutukan Allah , 

mengandai-andai sendiri peraturan-peraturan agama yang dikatan datang dari 

Allah, padahal hanya datang dari khayalnya sendiri.
124

 

       Jadikanlah rumah kita rumah yang penuh rahmat. Harus ada pembersihan 

dirumah tangga kita terhadap segala anasir yang mengganggu kemurnian 

aqidah,kesucian ibadah,kekokohan akhlak,kebugaran fisik,penguatan ilmu,dan 

penyucian jiwa.Maka anda lebih tahu,apa saja itu.  
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H. Berperan dalam Pembinaan Masyarakat 

Berperan dalam pembinaan masyarakat merupakan bagian dari terciptanya 

keluarga sakinah. Karena begitu pentingnya berperan dalam pembinaan 

masyarakat, maka Allah SWT. menjelaskan dalam firmanNya pada surat ali-

Imrān/3:104: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِ  َوأُولَِ َ  ُ ُم اْلُمْفِلُحونَ  َْْْ ِ َويَْ ُمُ وَن بِاْلَمْعُ وِف َويَ ن ْ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌة يَْ ُعوَن ِإَ  ا

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
,
 

merekalah orang-orang yang beruntung. 

 Di dalam ayat ini terdapat dua kata penting, yaitu menyuruh berbuat 

ma‟ruf dan mencegah perbuatan munkar. perbuatan yang ma‟ruf apabila 

dikerjakan, dapa diterima dan dipahami oleh manusia serta dipuji, karena 

begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang berakal. yang munkar 

artinya ialah yang dibenci, yang toidak disenangi, yang ditolak oleh 

masyarakat, karena tidak patut, tidak pantas tidak selayaknya yang demikian 

dikerjakan oleh manusia berakal.
125

 

     Jika kita yakin bahwa apa yang kita pegang menyembunyikannya di 

mihrab sendiri. Tebarkanlah kebaikan, biarkan rumah kita menjadi pelita 

cahaya yang menyinari  lingkungannya.karena sesudah terbentuk keluarga 

Islam,yang akan dinyatakan adalah dimana masyarakat islam? 

I. Terbentengi dari Pengaruh Lingkungan yang buruk 
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Kehidupan manusa bisa dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang ada 

disekitarnya, oleh sebab itu untuk menciptakan keluarga sakinah hendaknya 

mencari lingkungan yang baik. Allah SWT. telah menegaskan di dalam al-Qur‟an 

surat al-Tahrīm ayat 6: 

َها َمَ ِئَكٌة ِغَ ٌظ  يَا أَي َها الِ يَن آَمُنوا ُ وا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْ ِليُكْم نَارًا َوُ وُدَ ا الناُس َوا َِْ ارَُة َعَلي ْ
 ِ َ اٌد َ  يَ ْعُ وَن اللَه َما أََمَ ُ ْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْ َمُ ونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”. 

      Berbaurlah tapi jangan lebur.Tebarkan kebaikan,tapi jangan kehilangan 

benteng diri. Dikhawatirkan, kata ustad cahyadi, ketidak mampuan keluarga 

islami untuk memberikan celupan nilai keislaman pada masyarakatnya akan 

berimbas buruk pada diri mereka sendiri. jika tidak ada mekanisme devensif, 

rembesan-rembesan nilai jahiliyah akan muncul. ia akan terdesak dan larut 

dalam arus.
126

 

       Ada yang perlu kita fikirkan, ada yang perlu kita rencanakan, ada yang 

perlu kita musyawarahkan. Kelak ada kesepakantan-kesepakatan, ada rahasia 

hati. Kelak ada kesepahaman, ada langkah bersama, ada komitmen, ada 

syahadah, ada syurga. semoga Allah memberkahi keluarga anda. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

              Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dari awal hingga 

akhir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengertian Keluarga 

          Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu 

dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup 

bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan 

melalui pernikahan, dipenuhi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling 

melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah  

2. Analisis terhadap konsep Keluarga Sakinah Menurut Buya Hamka 

Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka menuangkan gagasan mengenai 

konsep keluarga pada abad modern berdasarkan pemahaman dan 

penafsiran Qs. Ar-Ruum ayat 21. Makna sakinah dan mawaddah serta 

rahmah ditarik dalam standar kebahagiaan dunia akhirat yang berporos 

pada Agama. 

B. Saran 

       Saran yang perlu disampaikan terkait penelitian ini adalah: 
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       Pertama, perlu adanya pengkajian tafsir al-Azhar dan penilaian lebih 

lanjut terhadap karya-karya Buya Hamka >, bagi pengkaji tafsir yang 

menginginkan untuk lebih mengetahui  secara mendalam. 

       Kedua, merupakan suatu keharusan bagi para ahli untuk menjelaskan 

tafsir al-Azhar karya Buya Hamka > dalam mendukung argumentasinya. 

Walaupun kapasitas keilmuan beliau telah diakui di dunia, namun kebenaran 

adalah yang harus dijadikan media untuk menentukan salah benarnya sesuatu 

itu. 

       Ketiga, kepada semua pembaca, peneliti memohon untuk mengadakan 

koreksi terhadap skripsi ini, mengadakan pembetulan dan penyempurnaan 

apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Penulis yakin bahwa kajian ini 

masih perlu ditindak lanjuti dan dikembangkan.  Dan semoga kehadiran 

skripsi ini dapat menambah, dan memperkaya pengembangan pemikiran 

Islam dalam bidang tafsir.   
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