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 ABSTRAK 

Banyak diantara mayarakat yang beranggapan bahwa keluarga 

yang menjadi pekerja migran Indonesia sulit untuk 

mewujudkan keluarga sakinah, tentram, dan damai. Keluarga 

yang hidup bersama saja banyak permasalahan yang harus 

dihadapi dan diselesaikan bersama. Apalagi bagi mereka yang 

harus hidup berjauhan.Namun kenyataanyabanyak keluarga 

pekerja migran Indonesia yang tetap sakinah, tentram, damai, 

dan kehidupan keluarga mereka juga berjalan lancar, seperti 

halnya yang terjadi pada keluarga pekerja migran Indonesia 

yang ada di Desa Dukuh, Kecematan Lembeyan, Kabupaten 

Magetan.Dari fenomena tersebut maka peneliti ingin 

menjelaskan bagaimana pemahaman keluarga pekerja migran 

Indonesia di Desa Dukuh, Kec Lembeyan, Kab Magetan 

tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya keluarga 

tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa keluarga sakinah menurut 

pendapat keluarga pekerja migran Indonesiakeluarga yang 

tentram, damai, adanya komunikasi yang baik, musyawarah 

dan adanya saling perhatian serta kasih sayang antara suami 

istri ataupun anggota keluarga yang lainya, dengan demikian 

keluarga sakinah menurut pehaman mereka bisa dikatakan 

sesuai dengan teori keluarga sakinah, walaupun ada perbedaan 

dalam pengungkapanya. Sedangkan upaya keluarga pekerja 

migran Indonesia dalam mewujudkan keluarga sakinah ada 

banyak cara yang digunakan dan bisa peneliti katakan berhasil, 

karena keluarga pekerja migran Indonesia tersebut dapat 

memenuhi kriteria-kritera keluarga sakinah. 
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ABSTRACT 

Many people think that it is difficult for families who become 

Indonesian migrant workers to create a sakinah, peaceful, and 

peaceful family. Families who live together alone have many 

problems that must be faced and resolved together. Especially 

for those who have to live far apart. However, the reality is that 

many families of Indonesian migrant workers are still safe, 

peaceful, peaceful, and their family life is also running 

smoothly, as is the case with families of Indonesian migrant 

workers in Dukuh Village, Lembeyan District, Magetan 

Regency. From this phenomenon, the researcher wants to 

explain how the understanding of families of Indonesian 

migrant workers in Dukuh Village, Lembeyan District, 

Magetan Regency is about the sakinah family and how the 

family's efforts are in realizing the sakinah family. In this study 

using a qualitative approach. From the results of the study, it 

can be seen that the sakinah family according to the opinion of 

the family of Indonesian migrant workers is a peaceful, 

peaceful family, good communication, deliberation and mutual 

attention and affection between husband and wife or other 

family members, thus the sakinah family according to their 

understanding can said to be in accordance with the sakinah 

family theory, although there are differences in the disclosure. 

Meanwhile, the efforts of the families of Indonesian migrant 

workers in realizing a sakinah family have been used and the 

researchers can say they are successful, because the families of 

Indonesian migrant workers can meet the criteria for a sakinah 

family. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan 

hubungan laki-laki dengan perempuan sebagai hubungan suami 

istri.1 Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 “Perkawinan 

merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa”.2 

Perkawinan bertujuan agar setiap orang mempunyai 

keluarga dan keturunan yang sah untuk menuju kebahagian 

dunia dan akhirat, di bawah rasa cinta dan kasih sayang dan 

Ridha Allah SWT.3 Dalam Islam perkawinan merupakan suatu 

yang luhur dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah 

SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW serta dilaksanakan 

atas dasar tanggung jawab dan penuh keiklasan. 

                                                             
1 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: tp, 

2011), 9. 

2 Ibid 

3 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam, dalam Jurnal 

pendidikan agama Islam Ta’lim,” volume 14, Nomor 2, 2016. 
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 Adapun menurut syarak perkawinan ialah akad serah 

terima antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk 

saling memuaskan antara keduanya, serta untuk membentuk 

sebuah keluarga yang sakinah dan sejahtera.4 

Keluarga ialah sebuah unit terkecil dalam masyarakat 

yang terdiri dari sekumpulan orang yang dihubungkan dengan 

ikatan perkawinan secara legal, adopsi, ataupun pertalian darah 

serta mempunyai tujuan yang sama antara anggota keluarga.5 

Keluarga juga dapat diartikan seorang laki-laki dan perempuan 

yang berjanji untuk selalu hidup bersama dan memiliki 

komitmen atas dasar cinta dan kasih sayang.6 

Agar sebuah keluarga bisa mencapai kebahagian lahir 

dan batin, senada dengan aturan agama dan negara maka  

haruslah memiliki pemimpin dan pengatur rumah tangga. 

Dalam hal ini seorang suami harus menempati kedudukan 

pertama sebagai kepala keluarga, karena kelebihan laki-laki 

                                                             
4 Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih 

Nikah lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 7. 

5 Arifuddin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah 

(Yogyakarta: Ombak Dua, 2015), 53. 

6 Mufidah, Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender 

(Malang: UIN Press, 2013), 39. 
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atas perempuan.7 Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat 

An-Nisaa ayat 34:  

بَِّمآ اَْنفَقُْوا  ُ بَْعَضُهْم َعٰلى بَْعٍض وَّ َل ّٰللاه اُمْوَن َعلَى الن َِّسۤاءِّ بَِّما فَضَّ َجاُل قَوَّ اَلر ِّ

ْم    ْن اَْمَوالِّهِّ  مِّ

Artinya: 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka”.8 

 

Maksud dari laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan 

adalah suami harus dapat menguasai serta mengurus apa yang 

menjadi keperluan dari seorang istri baik materi ataupun ilmu 

pengetahuannya. Meskipun hak dan kewajiban suami atas 

keluarganya sangatlah besar tidak boleh semena-mena dalam 

memperlakukan istri dan anak-anaknya, seorang suami harus 

bisa melihat kaadaan serta kemampuan mereka dengan 

menyadari bahwa kedudukannya adalah seorang pemimpin. 

Suami harus bisa mengatur bagaimana menerapkan keadilan 

dalam keluarga tidak terlalu bebas dan tidak terlalu pula 

                                                             
7 Yusuf Chudlori, Baity Jannati Membangun Keluarga Sakinah 

(Surabaya: Khalista, 2009), 147-148. 

8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

terjemahnya (Semarang: Cv Asy Syfa), 178. 
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mengekang. Sehingga akan tercipta keadaan keluarga yang 

harmonis dan bahagia.9 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi rasa 

tenang, tentram dan damai. Setiap orang yang menikah pasti 

mengiginkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa 

rahmah, guna mewujudkan keluarga yang sakinah setiap 

pasangan suami dan istri harus saling mengerti antara satu 

dengan yang lainya, suatu keluarga akan bermasalah jika suami 

ataupun istri tidak saling mengerti satu dengan yang lainya.10 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum Ayat 21: 

َودَّةً  ا اِّلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم مَّ كُْم اَْزَواًجا لِّ تَْسكُنُْوٓ ْن اَْنفُسِّ ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مِّ  ْن ٰاٰيتِّه  َومِّ

ٰيٍت لِّ قَْوٍم يَّتَفَكَُّرْونَ  َرْحَمةً  اِّنَّ فِّْي ٰذلَِّك ََلٰ  وَّ

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan 

                                                             
9 Yusuf Chudlori, Baity Jannaty Membangu Keluarga Sakinah, 

149. 

10 Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah 

Warahmah menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

hukum Islam”.  Dalam Jurnal Alhuriyah Jurnal Hukum Islam, volume 6, no 

2 (2020): 173. 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.11 

Kalimat mawadah warahmah dalam ayat diatas dapat 

dijadikan petunjuk untuk mencapai tujuan dalam membangun 

rumah tangga yang sakinah. Sebab Allah SWT sudah 

menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara 

anggota keluarga. Sedangkan sakinah adalah rasa tentram dan 

nyaman bagi jiwa dan raga, kemantapan hati perasan aman dan 

damai serta rasa cinta dan kasih sayang bagi suami dan istri. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sakinah bermakna, 

“kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan”.12 Jadi 

keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi 

rasa damai dan tentram, kondisi keluarga sakinah itu 

merupakan keluarga yang sangat ideal dalam kehidupan rumah 

tangga.13  

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat 

disimpulkan, bahwa sakinah adalah keluarga yang dibentuk 

                                                             
11 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

terjemahnya, 899. 

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam 

https://kbbi.web.id/, diakses pada tanggal 10 Mei 2022. 

13 Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, 

Mawadah, wa Rahmah Prespsktif Ulama Jombang” dalam Jurnal Hukum 

keluarga Islam, Volume 1, No 1,(2016): 69. 
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berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola yang 

dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga akan 

tercipta rasa tentram, damai dan bahagia dalam keluarga 

tersebut. 

Salah satu alasan masyarakat bekerja sebagai pekerja 

migran Indonesia yaitu sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan 

dirumah yang dekat dengan keluarga. Seperti yang di 

samapaikan bapak Sarwanto, salah satu tokoh masyarakat Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, bahwa 

masyarakat yang bekerja ke luar Negeri atau menjadi pekerja 

migran Indonesia dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan 

di rumah, kalupun ada ganjinya belum bisa memenuhi 

kebutuhan dalam keluarga, seperti rumah, pakain, kendaraan, 

dan sebagainya. Walupun mereka yang bekerja di luar negeri 

sangat beresiko terhadap konflik-konflik dalam keluarga.14 

Namun apapun jenis pekerjaan yang dilakukan yang terpenting 

pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal dan bisa 

mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa keluarga 

yang menjadi pekerja migran Indonesia sering kali tidak 

                                                             
14 Sarwanto,  Hasil Wawancara, Magetan. 03 Maret 2021. 



 

7 
 

harmonis dan mereka sulit untuk menjaga keutuhan dalam 

rumah tangganya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu 

penyebab perceraian dalam masyarakat karena mereka yang 

bekerja menjadi pekerja migran Indonesia.15 

Banyak sekali kasus dikalangan keluarga dalam 

masyarakat menghadapi persoalan yang sebenarnya itu bisa 

diselesaikan bersama. Persoalan tersebut bisa muncul dari 

internal keluarga maupun dari eksternal. jika mereka mampu 

menjaga diri dari permasalahan apapun yang bisa merusak 

rumah tangganya, maka permasalahan yang muncul bisa 

diselesaikan dengan baik, dan kehidupan keluarga yang 

sakinah aman, tentram, dan damai akan tetap terjaga, walaupun 

mereka hidup berjauhan. Oleh karena itu dalam keluarga 

diperlukan komitmen bersama, saling percaya dan selalu 

menjaga komunikasi yang baik antara anggota keluarga 

lainya.16 

Desa Dukuh merupakan Desa yang berada di  

Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dengan mayoritas 

                                                             
15 Ibid. 

16 Novia Heni Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Stydi di Desa Sukanegara 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan), (Tesis: 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 16. 
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penduduk bergama Islam. Di Desa ini banyak masyarakatnya 

menjadi pekerja migran Indonesia,  Jumlah penduduk di Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada Tahun 

2020 ada sekitar 2061 penduduk, yang terdiri dari 1035 jumlah 

penduduk  perempuan dan 1025 jumlah penduduk laki-laki. 

Sedangkan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) aktif di 

Desa Dukuh tahun 2020 ada sekitar 100 pekerja migran aktif.17   

Dari banyaknya keluarga yang menjadi pekerja migran 

Indonesia tersebut permasalahan yang muncul dari keluarga 

tersebut tergolong sedikit dan kalaupun ada problem dalam 

rumah tangga bisa diatasi dengan baik, sehingga tidak berujung 

pada konflik-konflik yang berkepanjangan bahkan sampai 

terjadi perceraian. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

empat contoh keluarga pekerja migran Indonesia yang tetap 

sakinah walaupun mereka bekerja jauh dari keluarga, 

 Pertama keluarga Bapak Sutono dan Ibu Dewi susanti, 

yang beralamat di Desa Dukuh Dusun Banjarejo Rt 004 Rw 

004 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Keluarga 

Bapak Sutono dan Ibu Dewi Susanti memiliki satu orang anak. 

Bapak sutono menjadi pekerja migran Indonesia di Malaisiya 

                                                             
17 Laporan Profil Desa Dukuh Kecematan Lembeyan Kabupaten 

Magetan Tahun  2020. 
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dari tahun 2009 sampai dengan 2014, sedangkan Ibu Dewi 

Susanti merupakan pekerja migran di Hongkong dari tahun 

2014 sampai dengan sekarang.18  

Kedua keluarga Bapak Darmanto dan Ibu Siti Asluah, 

yang beralamat di Desa Dukuh Dusun Dukuh Rt 003 Rw 004  

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Keluarga Bapak 

Darmanto Ini memiliki 2 orang anak. Bapak Darmanto 

merupakan pekerja migran di Malaisiya dari tahun 2009 hingga 

2018, sedangkan Ibu Siti Asluah merupakan pekerja migran di 

Taiwan dari tahun 2019 hinga sekarang.19  

Ketiga keluarga Bapak Maryono dan Ibu Suyatmi yang 

beralamat di Desa Dukuh Dusun Banjeng Rt 002 Rw 003 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Bapak Maryono 

dan Ibu Suyatmi mempunyai 2 orang anak. Bapak Maryono 

menjadi pekerja migran Indonesia dari tahun 2014 hingga 

tahun 2020, sedangkan Ibu Suyatmi mejadi pekerja migran 

Indonesia di Hongkong dari tahun 2017 hingga sekarang.20 

                                                             
18  Sutono dan Dewi Susanti, Hasil Wawancara, Magetan 18 

Februari 2022. 

19 Darmanto dan Siti Asluah,  Hasil Wawancara, Magetan 15 

Maret 2022. 
20 Maryono dan Suyatmi,  Hasil Wawancara, Magetan 20 Maret 

2022. 
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Keempat keluarga Bapak Agus Purwanto dan Ibu Sri 

Astuti, yang beralamat di Desa Dukuh Dusun Tawangsari Rt 

005 Rw 002 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Bapak 

Agus Purwanto dan Ibu Sri Astuti ini memilik 1 orang anak, 

Bapak Agus Purwanto menjadi Pekerja Migran Indonesia di 

Malaisiya dari tahun 2005 hingga 2008, kemudian beliau 

berkerja di taiwan dari tahun 2008 hingga 2012. Sedangankan 

Ibu Sri Astuti bekerja di Hongkong dari tahun 2015 hingga 

sekarang.21 

Keluarga-keluarga tersebut dapat dikatakan sakinah 

karena dalam kehidupan keluarga tersebut berjalan dengan baik 

dan harmonis. Untuk itu bagaimana anggota keluarga baik 

suami ataupun istri mewujudkan keluarga sakinah dalam 

kehidupan rumah tangganya, sedangkan di antara mereka 

suami ataupun istri menjadi pekerja migran Indonesia, 

sehingga peran dan fungsi dalam keluarga tidak bisa berjalan 

maksimal. 

Melihat fenomena yang ada di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, maka Peneliti tertarik untuk 

mengetahui kehidupan keluarga pekerja migran Indonesia 

                                                             
21 Agus Purwanto dan Sri Astuti, Hasil Wawancara, Magetan 17 

April 2022. 
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tersebut, karena kehidupan keluarga tersebut tetap utuh dan 

harmonis walaupun hidup berjauhan. Kondisi tenang dalam 

keluarga tersebut bukan berati dalam keluarga mereka tidak 

ada persoalan, tetapi kondisi dimana keluarga pekerja migran 

tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada. Tentunya 

ada berbagai cara yang dilakukan sehiga mereka tetap utuh dan 

harmonis walaupun mereka hidup berjauhan. Untuk itu Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Keluarga 

Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Pekerja Migran 

Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagiamana pemahaman keluarga pekerja migran Indonesia 

di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan 

tentang keluarga sakinah ?  

2. Bagaimana upaya keluarga pekerja migran Indonesia di 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten magetan 

dalam mewujudkan keluarga sakinah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman keluarga 

pekerja migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan tentang keluarga sakinah. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya keluarga pekerja 

migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

tentang keluarga sakinah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. 

b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam kemajuan dan 

kontribusi teori hukum keluarga Islam, khususnya terkait 

keluraga sakinah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

pentingnya membangun keluarga sakinah. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Putra yang 

berjudul “Makna Keluarga Sakinah Perspektif Para Suami 

Keluarga TKI”. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh para 

suami dalam membangun keluarga sakinah, beberapa 
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upaya yang dilakukan yaitu seperti keagamaan, sosial, dan 

aktualisasi yang pada akhirnya upaya-upaya tersebut dapat 

dikatakan berhasil, karena keluarga TKI tersebut dapat 

memenuhi kriteria keluarga sakinah.22 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asman yang berjudul 

“Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”. Hasil 

penelitian ini menggambarkan bahwa keluaga sakinah 

dalam parakteknya yang ada di masyarakat berbeda 

dengan teori yang ada, implementasi keluarga sakinah 

yang ada didalam masyarakat ada beberapa tujuan, 

Pertama, untuk menaati anjuran agama Kedua, untuk 

mewujudkan keluarga sakinah, dan ketiga, untuk 

mengembangkan dakwah Islamiyah.23 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayu Kirana Bhakti, 

Muhammad Taqiyddin, dan Hasep Saputra yang berjudul 

“Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Hasil 

dari penelitian ini mengambarkan tentang konsep keluarga 

sakinah dalam perspektif Al-Qur’an, Pertama, keluarga 

                                                             
22 Imam Bagus Putra, “ Makna Keluarga Sakinah Perspektif Para 

Suami Keluarga TKI di Desa Ngrumpit Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo,” Tesis (Ponorogo: Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2018). 

23 Asman, “ Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” dalam 

Jurnal Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 

7 No 2 Desember 2020, 99-116. 
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sakinah merupakan idaman bagi setiap manuasia, karena 

mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam 

berumah tangga, keluarga sakinah mempunyai beberapa 

kriteria dalam Al-Qur’an yaitu: beriman, tanggung jawab, 

saling memaafkan, dan mua’asyarah bil ma’ruf. Kedua, 

faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri 

harus memahami hak-haknya dan juga saling menerima 

kelebihan ataupun kekuranganya.24 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asyhabudin yang berjudul, 

“Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial”. Hasil dari 

penelitian ini adalah untuk menjaga keluarga keluarga 

tetap sakinah dalam perspektif kerja sosial, dibutuhkan tiga 

faktor, Pertama, komunikasi yang harmonis, Kedua,  

keseimbangan hubungan dalam sistem keluara, Ketiga 

saling berupaya memberikan kebaikan bagi masing-

masing anggota keluarga.25 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang 

digunakan, dapat diketahui bahwa secara umum penelitian 

                                                             
24 Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyddin, Hasep 

Saputra,“ Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an ,” dalam Jurnal 

Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir,Volume: 05 No 02 (2020), 

229. 

25Asyhabudin, “Membangun Keluarga Sakinah Perspektif 

Pekerjaan Sosial,” dalam Jurnal Komunika, Vol: 9 No 2 (2015), 207. 
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yang sudah ada hanya memfokuskan pada upaya pembentukan 

keluarga sakinah yang dilakukan para suami yang ditinggalkan 

istri menjadi TKI. Selain itu penelitian tersebut juga 

menjelaskan dampak yang ditimbulkan seorang istri yang 

menjadi TKI. Oleh karena itu perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini yaitu, data yang di ambil dari peneliti 

terdahulu hanya di dapat dari para suami saja, sedangkan 

dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari keluarga 

pekerja migran Indonesia baik suami, istri, atau anggota 

keluarga yang lainya. 

Adapun persamaanya secara umum membahas tentang 

Keluarga Sakinah dalam kehidupan keluarga Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Maka setelah penulis cermati masih ada 

beberapa permasalahan penting yang belum dibahas oleh 

peneliti terdahulu. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

fokus pada dua pembahasan, Pertama bagaimana pemahaman 

keluarga pekerja migran Indonesia tentang makna keluarga 

sakinah. Kedua, bagaimana upaya keluarga pekerja migran 

Indonesia dalam mewujudkan keluarga sakinah. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakaan 

adalah pendekatan kualitatif, yakni proses penelitian yang 

mengutamakan pada aspek proses dan makna dalam suatu 

tindakan yang dilihat secara menyeluruh.26 Penelitian ini juga 

termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yang 

berarti datanya diambil atau didapat dari lapangan baik data 

tulis maupun lisan.27 

2. Kehadiran peneliti 

Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan 

tempat dimana penelitian ini dilakukan, yakni di Desa Dukuh, 

Kecematan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Peneliti 

melakukan wawancara langsung kepada keluarga pekerja 

migran yang masih aktif dan juga anggota keluarga. Selain itu 

peneliti juga melakukan wawancara kepada para pihak yang 

berkaitan, seperti perangkat Desa, dan beberapa tokoh 

masyarakat setempat. 

 

                                                             
26 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2010), 15. 

27Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2012),25. 
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3. Lokasi penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Desa Dukuh, Kecematan 

Lembeyan, Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih sebagai 

tempat dilaksanakanya penelitian karena banyak masyarakat di 

Desa ini yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. 

Negara tujuan dari pekerja migran Indonesia yang ada di Desa 

ini antara lain, Malaisiya, Hongkong, Taiwan, Singapura, Arab 

Saudi, korea, dan sebagainya. 

4. Data dan sumber data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah sumber data yang peneliti dapatkan 

dari informan utama dilokasi penelitian secara langsung.28 

Dalam hal ini keluarga pekerja migran Indonesia. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari orang kedua atau publikasi 

yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini 

mendukung mengenai pembahasan penelitian.29 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada 

Media, 2005), 141.  

29 Ibid. 
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a. Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini.30 Wawancara 

dilakukan melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu 

arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara.31 Wawancara Penulis lakukan pada 8 

narasumber dari 4 keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa 

Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.32 Pelaksanaan 

dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data 

yang ada.33 Dokumentasi yang akan diambil dalam penelitian 

ini berupa arsip dan data-data yang berkaitan dengan 

penelitian.34 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2020), 114. 

31Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitain dan Teknik 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105. 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 124. 
33 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2008),158.  

34Aji Damaruri, Metodologi Penelitian ,25. 
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6. Teknik analisis data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dimengerti.35 Setelah semua data terkumpul kemudian 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Meroduksi data berati merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi kan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.36 Proses reduksi data pada 

penelitian ini berkaitan dengan kesakinahan keluarga pekerja 

migran indonesia di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. 

b. Penyajian Data (Data display) 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Penyajian data sering digunakan untuk penyajian data dalam 

                                                             
35 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif , 131. 

36 Ibid, 135. 



 

20 
 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendispalykan data, maka akan mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.37 

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan data secara 

rinci dan spesifik mengenai keluarga sakinah dalam perspektif 

keluarga pekerja migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification ) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.38 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri dan unsur- 

dalam situasi yang sangat relefan dengan isu yang sedang 

                                                             
37 Ibid,137. 

38 Ibid, 142. 
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dicari.39 Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan 

dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka hasil 

penelitian diuji keabsahannya.  

8. Sistematika pembahasan 

 Agara mendapakan gambara secara menyeluruh dan 

ada keterkaitan antara Bab satu dengan yang lainya, maka 

penulis mengelompokan tesis ini dalam lima Bab, setiap Bab 

terbagi menjadi beberapa Sub Bab. Adapun sistematika pada 

penulisan tesis ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu: 

Bab I       Pendahuluan 

Dalam Bab ini memuat gambara tesis yang 

meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat, kajian pustaka, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II     Membangun Keluarga Sakinah 

Pada Bab kedua ini akan mengulas kajian 

teori yang berhubungan dengan penelitian. Segala 

sesuatu yang mendukung terbentuknya keluarga 

sakinah menjadi fokus pembahasan Bab ini. 

Khususnya tentang pengertian keluarga sakinah, 

karakteristik keluarga sakinah, upaya dalam 

mewujudkan keluarga sakinah. 

                                                             
39 Ibid, 153. 
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Bab III  Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga 

Pekerja Migran Indonesia di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan 

Bab ini berisi tentang deskripsi dan analisis 

keluarga sakinah dalam perspektif keluarga Pekerja 

Migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Bab IV   Upaya Keluarga Pekerja Migran Indonesia di 

Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan Dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah 

Bab ini berisi tentang deskripsi data dan 

analisis upaya keluarga Pekerja Migran Indonesia 

di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

Bab V     Penutup 

Bab ini merupakan Bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan, dalam Bab ini berisi 

kesimpulan dari pembahasan, serta saran-saran dari 

penulis terhadap permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH 

 

A. Keluarga  

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah sebuah ikatan antara laki-laki dengan 

perempuan dengan persyartan-persyaratan tertentu yang 

disebut dengan perkawinan.40 Didalam masyarakat keluarga 

merupakan sebuah institusi terkecil yang berfungsi sebagai 

tempat untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, aman, 

damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

antara anggotanya.41  

Secara sosiologis keluarga ialah sekumpulan orang 

yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, 

perniakahan, atau pengangkatan.42 Keluarga merupakan unit 

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang 

yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan secara legal, 

                                                             
40 Edy Yusuf Nur, Mutiara Akhlak Islami (Yogyakarta: SUKA-

Press, 2013), 135. 

41 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 

33. 

42 Kementrian Agama Republik Idonesia Badan Litbang dan Diklat 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif 

Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia” (Jakarta: Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011),388. 
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adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang 

sama antar anggota keluarga.43 Sedangkan menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1988 

menjelaskan, “Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa 

orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat yang sama 

dalam keadaan saling ketergantungan”.44 

2. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga merupakan gambaran  yang dilakukan 

dalam sebuah keluarga, fungsi keluarga ini berfokus pada 

proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan 

bersama.45 Fungsi dalam keluarga diantaranya sebagai berikut:  

a. Fungsi biologis 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan 

keturunan dan menambah sumber daya manusia, fungsi 

biologis ini diatur sesuai norma-norma perkawinan yang diakui 

bersama.46 

 

                                                             
43 Arifudin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, 52. 

44 Ibid, 53. 

45 Djuju Sujana, “Peran Keluarga dalam Lingkungan Masyarakat 

Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern” (Bandung: Remaja 

Rosyda Karya, 1990), 22. 

46 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender, 42. 
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b. Fungsi edukatif 

Keluarga merupakan salah satu tempat pendidikan bagi 

anggotanya, Orang tua memiliki peran penting agar dapat 

membawa seorang anak untuk menuju kedewasaan jasmani 

dan rohani, maupun skil yang bertujuan untuk mengembangkan 

aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. 

Pendidikan keluarga dalam islam didasarkan pada Qs At-

Tahrim Ayat 6: 

ا  ْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٓ َجاَرةُ َعلَْيَها ٰيٓاَيَُّها الَّذِّ قُْودَُها النَّاُس َواْلحِّ اَْنفَُسكُْم َواَْهلِّْيكُْم نَاًرا وَّ

َ َمآ اََمَرهُْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ  دَادٌ َلَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه ََلظٌ شِّ ىَِٕكةٌ غِّ
ۤ
 َمٰل

Artinya: 

 “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”.47 

 

c.  Fungsi Religius 

Fungsi religius merupakan tempat penanaman nilai 

keagamaan melalui pemahaman dan praktek dalam kehidupan 

sehari-hari. Fungsi ini merupakan awal seseorang mengenal 

siapa dirinya dan siapa tuhanya. Penanaman aqidah yang benar, 

                                                             
47 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, 1273.  
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pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan 

kepribadian sebagai seseorang yang beriman sangat penting 

dalam sebuah keluarga yang religius. 

d. Fungsi protektif 

 Keluarga merupakan lokasi/tempat yang aman dari 

gangguan internal maupun eksternal. Gangguan internal 

biasanya tidak mudah dikenali karena berada dalam wilayah 

privat keluarga. Ganguan tersebut berkaitanya dengan 

keagamaan, kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat 

dan kepentingan. Adapaun gangguan eksternal biasaya dapat 

mudah dikenali oleh masayarakat karena berada di wilayah 

umum.48 

e.  Fungsi rekreatif 

 Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan bagi anggotanya. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang 

menyenangkan, saling menghormati dan menghargai, 

kemudian timbul kenyamanan bagi setiap anggota keluarga, 

sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. 

 

 

                                                             
48 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , 44. 



 

27 
 

f.  Fungsi sosialisasi 

Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar 

sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar tentang 

norma-norma, budaya dan perilaku melalui hubungan dan 

interaksi dalam keluarga.49 

g.  Fungsi ekonomis 

Keluarga memiliki aktifitas dalam mencari kebutuhan 

ekonomi seluruh anggota keluarga seperti makanan, pakain, 

tempat tinggal dan lain sebagainya.  

h. Fungsi kesehatan  

Keluarga berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan 

kesehatan yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan 

merawat anggota keluarga yang sakit. Kesanggupan keluarga 

untuk melaksankan pemeliharaan kesehatan dapat diketahui 

dari kemampuan untuk mengenal masalah kesehatan, 

memberikan perawatan, dan menggunakan fasilitas 

kesehatan.50 

Berdasarkan penjelasan fungsi keluarga maka sudah 

jelas bahwa sebuah keluarga mempunyai fungsi yang sangat 

penting dalam pembentukan individu. Oleh karena itu semua 

                                                             
49 Arifudin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, 63. 

50 Ibid. 
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fungsi-fungsi keluarga tersebut harus terus di jaga dan di 

pelihara, agar keharmonisan di dalam keluarga bisa berumur 

panjang.51 

 

B.   Keluarga Sakinah 

1. Pengertian Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berlandasan asas-

asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan 

kebahagiaan fisik, biologis, psikogis, sosial dan agama.52Dalam 

bahasa Arab kata sakinah mempunyai arti “aman, merasa 

dilindungi, penuh cinta dan kasih sayang”.53 Dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia sakinah bermakna, “Kedamaian, 

ketentraman, ketenangan dana kebahagiaan”.54 Secara harfiah 

dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Al-Asfahaniy  

menjelaskan kata sakinah berarti sesuatu yang tetap setelah dia 

bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Tetap 

disini berati sebuah perasaan yang tentram ditempat tersebut 

                                                             
51 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 45. 

52 Hasan Basri, Keluarga Sakinah  Tinjauan Psikologis dan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24. 

53 Ibid, 25. 

54 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam 

https://kbbi.web.id/, diakses pada tanggal 10 Mei 2022. 
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yang diperoleh dari hidup berpasangan,55 firman Allah SWT 

dalam Al-Qur’an Surat Al A’raf  ayat 189: 

ۡنَها َزۡوَجَها لِّيَۡسُكَن اِّلَۡيَها َجعََل مِّ دَةٍ وَّ احِّ ۡفٍس وَّ ۡن نَـّ ۡى َخلَقَكُۡم م ِّ ا  ۚهَُو الَّذِّ  فَلَمَّ

ۡت بِّه   َ َربَُّهَما لَىِٕۡن  ۚتَغَشهىَها َحَملَۡت َحۡمًَل َخفِّۡيفًا فََمرَّ ۤا اَۡثقَلَۡت دََّعَوا ّٰللاه  فَلَمَّ

ۡينَ  رِّ َن الشهكِّ نَكُۡونَنَّ مِّ  ٰاتَۡيتَـنَا َصالًِّحا لَـّ

Artinya: 

 “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu 

dan dari padanya dia menciptakan istrinya agar dia 

merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan 

yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Dan 

tatkala dia merasa berat keduanya (suami dan istri) 

memohon kepada Allah SWT seraya berkata, 

Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang 

saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang 

bersyukur".56 

 

Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21: 

ا اِّلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم  كُْم اَْزَواًجا لِّ تَْسكُنُْوٓ ْن اَْنفُسِّ ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مِّ  ْن ٰاٰيتِّه  َودَّةً َومِّ مَّ

ٰيٍت لِّ قَْوٍم يَّتَفَكَُّرْونَ  َرْحَمةً  اِّنَّ فِّْي ٰذلَِّك ََلٰ  وَّ

Artinya: 

                                                             
55 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Kementrian 

Agama RI, 2011), 64. 

56 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan 

Terjemahnya, 367.  
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.57 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kebutuhan paling 

primitif manusia adalah ketenangan, kedamiain yang di dapat 

dari manusia dengan cara hidup berpasangan.58 Dalam tafsir 

Ibnu Katsir menegaskan bahwa, “Kalimat li tasykunu ilaiha  ini 

berati menyatukan manusia dari jenis-jenis mereka sendiri, 

serta menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara 

mereka”.59 Selain itu, makna kalimat li tasykunu ilaiha  adalah 

agar mereka laki-laki menjadi tentram dan condong kepada 

istri mereka. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa didalam 

ketenagan tersebut Allah SWT menganugerahkan rasa kasih 

sayang di antara suami dan istri.60 

                                                             
57 Ibid,899.  

58  Ulfatmi, Keluarga Sakinah, 65. 

59 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq, Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 7, Terj, Abdul Ghofar, Abu Ihsan Al-Atsari (Pustaka Imam 

Asy-syaf’I, 2004), 364. 

60 Ulfatmi, Keluarga Sakinah, 65. 
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 Sedangkan kata mawaddah berasal dari kata al-waddu 

yang berati cinta. Imam al-Quttubi menerangkan bahwa: 

“sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih 

(mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan keluarga 

tersebut dipenuhi dengan ketenagan dan ketentraman jiwa serta 

kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi”. Jika landasan ini 

benar-benar dipegang sebagai pondasi bagi setiap pasangan, 

maka akan tercipta pergaulan yang baik dalam sebuah 

keluarga.  

Ahsin Sakha Muhammad menafsirkan kata  mawaddah 

dan rahmah sama-sama berati cinta, namun terdapat perbedaan 

dari kedua kata ini. Kata mawadah lebih kepada cinta yang 

bersifat fisik seperti ketentraman dalam hal biologis. Kemudian 

kata rahmah lebih kepada cinta yang bersifat psikis atau batin, 

yakni tentram batin dan hati masing-masing pihak. Kedua 

prinsip ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata, 

yakni dalam wujud saling memberi, saling membantu dan 

saling bekerja sama. Hal ini berati menjalakan hak dan 

kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.61 

 

                                                             
61 Ibid, 66. 
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2. Karakteristik Keluarga Sakinah 

Dalam rumah tangga bisa dikatakan sakinah apabila 

dalam rumah tangga tersebut dapat memenuhi kriteria keluarga 

sakinah sebagai berikut: 

a. Terciptanya kehidupan Islami dalam keluarga, dengan 

melaksanakan: 

1) Membaca Al-Qur’an dan memahami isinya secara 

teratur. 

2) Membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga.  

3) Membiasakan doa dan dzikir dalam keluarga.  

4) Terlaksananya pendidikan yang islami dalam keluarga. 

b. Terciptanya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Selalu hidup sehat.  

2) Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. 

3) Olah Raga 

4) Terpenuhinya kesehatan dan gizi dalam keluarga.62 

c. Berjalanya perekonomian keluarga yang baik, antara lain:  

1) Memiliki harta yang halal dan baik.  

2) Mengontrol keuangan keluarga, hemat dan tidak pelit.  

                                                             
62 Kementrian Agama, “Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah 

dan Rumah Tangga Bahagia” (Surabaya: Bidang Urusan Agama Islam dan 

Pembinaan Syariah, 2014), 32. 
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3) Biasakan untuk menabung. 

d. Terwujudnya hubungan keluarga yang seimbang dan serasi 

dengan jalan antara lain:  

1) Membina budi pekerti, etika dan akhlak mulia sesuai 

kedudukan anggota keluarga. 

2) Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga. 

3) Menciptakan suasana keterbukaan, rasa memiliki dan 

rasa saling pengertian satu sama lain. 

4) Menciptakan rasa saling menghormati, saling 

menghargai dan juga saling memaafkan kesalahan antar 

anggota keluarga.  

5) Menjalani kehidupan bertetangga, berteman dan 

bermasyarakat, sesuai ajaran Islam.  63 

Selain kriteria yang sudah disebutkan diatas gambaran 

keluarga sakinah dapat dilihat dari tiga kategori yakni keluarga 

ideal, keluarga cukupan, dan keluarga kurang ideal.  

a. Keluarga ideal adalah keluarga yang bisa tercukupi 

kebutuhan material dan spiritual, berpendidikan, memilik 

penghasilan tetap, suami istri bekerjasama untuk mencapai 

cita-cita, berhasil mendidik anak dengan baik, terjalin 

hubungan yang harmonis dalam keluarga, konflik yang 

                                                             
63 Ibid. 
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terjadi bersifat positif, aktif dalam kegiatan sosial 

keaagamaan dan bisa menjadi tauladan dalam masyarakat. 

b. Keluarga cukupan, dimana dalam keluarga ini tercukupi 

kebutuhan spiritual maupun material tetapi masih terbatas, 

atau pas-pasan dan tidak punya tangungan, kedekatan ibu, 

ayah dan anak wajar, dan ada kerjasama dalam keluarga 

tersebut. 

c. Kelurga kurang ideal, diamana keluarga ini terbentuk dari 

perkawinan yang tidak sah, belum terpenuhinya kebutuhan 

spiritual maupun materialnya, belum menjalakan ibadah 

secara rutin, pengetahuan agamanya rendah, kondisi 

ekonomi terbatas, suami ataupun istri kurang bertanggung 

jawab didalam keluarganya, tidak saling terbuka sehingga 

sering terjadi pertengkaran.64 

Dalam surat keputusan Kementrian Agama No 3 Tahun 

1999 tentang pembinaan keluarga sakinah menyebutkan bahwa 

ada empat kategori keluarga sakinah sebagai berikut:65  

 

                                                             
64 Marmiati Mawardi,“Keluarga Sakinah Konsep dan Pola 

Pembinaah” dalam Internasional Journal Ihya’Ulum Al-Din, Volume 18 

Nomor 2 (2016), 263. 

65 Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam 

Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah,” dalam Jurnal 

Milah, Vol XV No 2 Februari 2016, 312. 
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a. Keluarga Sakinah I 

 Keluarga sakinah I adalah keluarga yang terpenuhi 

kebutuhan dasar material dan spiritual, tetapi belum bisa 

memenuhi kebutuhan sosial psikolgisnya seperti pendidikan, 

dan keagamaan. Berikut kriteria keluarga sakinah I: 

1) Terpenuhi kebutuhan pokok secara minimal 

2) Perkawinan yang sah dan sesuai dengan syariat dan UU 

Nomor 1 tahun 1974 

3) Rata-rata pendidikan keluarga hanya tamat Sekolah Dasar 

(SD) 

4) Belum memilik rumah sendiri/masih ikut orang tua 

5) Sering meninggalkan sholat, dan masih percaya dengan 

perdukunan. 

b. Keluarga sakinah II 

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu memahami ajaran dan 

tuntutan agama dalam keluarga serta mampu berintraksi sosial 

keagamaan dengan lingkungan, namun belum mampu 

mengembangkan dan menghayati terhadap nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan dan sebagainya. berikut ini adalah 

kriteria keluarga sakinah II: 

1) Terpenuhi kebutuhan pokok secara maksimal 

2) Pendidikan keluarga rata-rata SMP 
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3) Mempunyai rumah sendiri 

4) Aktif dalam kegitan masyarakat dan keagmaan.66 

c. Keluarga sakinah III  

Keluarga sakinah III adalah keluarga yang dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan iman, taqwa, sosial dan psikis 

keluarga. Namun belum mampu menjadi panutan bagi 

lingkungan, aktif dalam meningkatkan semangat keagamaan di 

mushola ataupun masjid maupun dalam keluarga, berikut 

kriteria keluarga sakinah III: 

1) Aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam 

masyarakat 

2) Rata-rata pendidikan dalam keluarga adalah SMA 

3) Pengeluaran zakat, infaq, shodaqoh dan sebagainya selalu 

meningkat 

4) peningktan pengeluaran qurban 

5) Melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai 

tuntunan agama dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.67 

d. Keluarga sakinah III Plus 

                                                             
66 Ibid, 313. 

67 Ibid, 314. 
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Keluarga sakinah III Plus adalah keluarga yang sudah 

terpenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikolgis dan 

pengembangan keluarga, dan mampu menjadi suri tauladan 

bagi keluarga dan masyarakat. Berikut kriteria keluarga 

sakinah III Plus: 

1) Mampu menjadi suri tauladan keluarga dan masyarakat 

2) Menunaikan Ibadah Haji 

3) Menjadi tokoh masyarakat, baik agama, organisasi yang 

dicintai masyarakat dan keluarganya 

4) Pengeluaran zakat, infaq, shodaqoh, jariyah, wakaf 

meningkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

5) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam 

memenuhi ajaran agama 

6) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agamanya 

7) Keluarga rata-rata memiliki gelar sarjana.68 

 

3. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 

 Untuk mewujudkan rumah tangga sakinah tentunya ada 

upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga yang 

dapat mendorong tercapainya rumah tangga sakinah, upaya 

tersebut antara lain: 

                                                             
68 Ibid. 
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a. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam 

keluarga 

 Setelah memasuki pernikahan, suami istri akan 

memenuhi hak dan kewajibanya masing-masing. Jika hak dan 

kewajiban suami istri bisa dilaksanakan dengan baik, maka 

dalam rumah tangga bisa melahirkan kebahagian dan 

ketenangan.69 Diantara hak dan kewajiban suami dan istri 

tersebut yakni: 

1) Hak bersama suami istri.70 

a) Suami istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. 

Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang 

dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal 

melakukan apa saja terhadap istri dan terhadap suaminya. 

Mengadakan hubungan merupakan hak suami istri yang 

dilakukan bersamaan. 

b) Dengan adanya pernikahan kedua belah pihak saling 

mewarisi apabila salah seorang diantaranya meninggal. 

c) Anak mempunyai nasab yang jelas. 

                                                             
69 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, 86. 

70 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih 

Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 153. 
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d) Kedua belah pihak wajib berperilaku dengan baik 

sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian 

hidup.71 

2) Kewajiban suami terhadap istri 

a) Suami adalah pembimbing dalam rumah tangganya, akan 

tetapi dalam urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan secara bersama. 

b) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya 

c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya 

dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang 

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 72 

d) Sesuai dengan penghasilanya, suami menanggung 

nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, 

pendidikan dan sebagainya. 

e) Kewajiban suami gugur apabila istri nusyus 

Kewajiban suami merupakan hak istri yang harus 

diperoleh dari suami berdasarkan kemampuanya.73  

                                                             
71 Ibid 

72 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), Hal 52 

73 Ibid, 53. 
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3) Kewajiban Istri Terhadap Suami 

a) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada 

suaminya secara lahir dan batin dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh syariat Islam. 

b) Istri mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga 

sehari-hari dengan baik.74 

b. Memenuhi kebutuhan psikologis 

 Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan 

untuk dilindungi, dihargai, memberikan bantuaan saat 

memerlukan pertolongan, diterima segala kelebihan dan 

kekurangan pasagan.75 

c. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

 Demi mewujudkan kebaikan dalam keluarga, tak lepas 

dari faktor-faktor materi. Memang materi bukanlah segala-

galanya dan bukan pula merupakan tujuan dalam kehidupan 

keluarga, tetapi banyak hal yang tak bisa di lakukan.76 Faktor 

ekonomi sangat penting untuk diperhatikan dalam membangun 

sebuah keluarga, karena keberlangsungan hidup keluarga juga 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam tradisi masyarakat 

                                                             
74 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,54. 

75 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, 90. 

76 Cahyadi Takariawan, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami 

(Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 42. 
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faktor ekonomi merupakan kriteria yang tidak dapat di abaikan 

oleh laki-laki (suami). Sebagai kepala keluarga suami harus 

menjamin kebutuhan jasmani sehari-hari istri dan keluarga. 

Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan keluarga, 

sehingga istri dan keluarga merasa tentram dalam hidup.77 

d. Membangun komunikasi dalam keluarga 

 Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan dasar 

semua anggota keluarga, dengan peran yang dimainkan oleh 

setiap anggota keluarga banyak hal yang dirasakan tidak sesuai 

harapan dan kenyataan. Akan memicu konflik yang semula 

kecil dapat menjadi besar karena tidak adanya komunikasi 

dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan yang muncul 

dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan rasional 

dengan berbicara, sehingga keutuhan rumah tangga dapat 

dipertahankan.78 

e. Melakukan penyesuaian diri terhadap pasangan 

Penyesuaian diri dalam keluarga merupakan sikap 

anggota keluarga untuk berusaha dapat saling mengisi 

kekurangan satu dengan yang lainnya serta dapat menerima 

                                                             
77 Imam Musbikin, Membangun Keluarga Sakinah (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, 2007), 206. 

78 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,105. 
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dan mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga.79 

Suami dan istri dibesarkan dari keluarga yang berbeda, baik 

dilihat dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, 

lingkungan tempat tinggal, kondisi keluarga, kehidupan 

beragama, dan sebagainya. 80 

Semua itu akan melahirkan sikap, karakter, hobi, cara 

berfikir, keinginan, cita-cita dan lainya akan melahirkan 

kepribadian yang tidak sama antara suami istri. Oleh karena 

itu, untuk menyatukan dua kepribadian antara suami dan istri 

dalam rumah tangga adalah suatu yang tidak mudah, karena 

perbedaan kepribadian akan menimbulkan perilaku yang 

berbeda dari sudut  pandang yang tidak sama dalam melihat 

berbagai persoalan.81  

Kebahagian suatu perkawinan tidak hanya cinta dan 

pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi hakikatnya seberapa 

jauh pasangan untuk saling melakukan interaksi dan adaptasi 

dari dua kepribadian yang berbeda. Seorang istri harus 

mengerti terlebih dahulu watak, karakter dan kepribadian 

suaminya barulah dia dapat menyesuaikan diri denganya, 

                                                             
79 Ahmad Fathoni dan Nur Faizah, “ Keluarga Sakinah Perspektif 

Psikologi, Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah,” 

Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 16, Nomor 2 (2018), 208. 

80 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam 107. 

81 Ibid 108. 
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begitu juga sebaliknya. Akan sulit terjadi penyesuain diri jika 

suami dan istri tidak mengenali kepribadian pasanganya. 

f. Melaksanakan asas musyawarah 

Diantara sikap suami atau istri muslim adalah 

bermusyawarah dengan istri dalam menyelesaikan masalah 

rumah tangga.82 Musyawarah sangat penting diterapkan dalam 

keluarga, karena dengan adanya musyawarah akan dapat 

menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan secara 

bersama-sama. Hal Ini juga mengajarkan hak setiap orang dan 

menumbuhkan rasa saling menghormati di antara anggota 

keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menciptakan rasa 

memiliki dan rasa tanggung jawab antar anggota keluarga 

untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam 

keluarga.83 Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al 

Imran Ayat 159: 

ْوا  ِّ لِّْنَت لَُهْم ۚ َولَْو كُْنَت فَظًّا َغلِّْيَظ اْلقَْلبِّ ََلْنفَضُّ َن ّٰللاه فَبَِّما َرْحَمٍة م ِّ

ْن  ْرهُْم فِّى اَْلَْمرِّۚ فَاِّذَا َعَزْمَت مِّ َحْولَِّك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغفِّْر لَُهْم َوَشاوِّ

لِّْينَ  بُّ اْلُمتََوك ِّ َ يُحِّ ِّ   اِّنَّ ّٰللاه  فَتََوكَّْل َعلَى ّٰللاه

                                                             
82 Syaikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, “Bawalah 

Keluargamu Kesurga Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan di 

Atas Titian Manhaj Rasulullah” ,Terjemah, Muhtadi Kadi (Jakarta: Mirqat 

Publishing, 2007),193.  

83 Ahmad Fathoni,Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi, Upaya 

Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah, 209. 
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Artinya: 

 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya 

kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”.84 

 

g. Menghidupkan kasih sayang 

 Pupuk Cinta dan kasih sayang ibaratkan tanaman yang 

harus disirami dan dipupuk supaya tatap hidup dan subur 

sepanjang waktu. Oleh karena itu dalam perkawinan dengan 

semakin bertambahnya usia, maka kasih sayang harus lebih 

ditingkatkan dengan mengembangkan beberapa sikap sebagai 

berikut:85 

1) Saling menolong antara suami dan istri 

Didalam rumah tangga tentu ada banyak hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Oleh 

karena itu penting adanya kesadaran dari kedua belah pihak 

                                                             
84 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy Syfa,), 

85 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,111. 
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suami ataupun istri untuk saling tolong menolong dalam 

mengurus rumah tangga ataupun dalam hal lainya. 86 

2) Saling menghargai antara suami dan istri  

Suatu rumah tangga suami adalah pemimpin dalam 

keluarga, oleh karena itu istri harus patuh dan menghormati 

suaminya. Sebagai bukti bahwa ia menghargai suaminya, dan 

sebaliknya seorang istri harus dihargai oleh suaminya karena 

sang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya.87 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1: 

ْنَها َزْوَجَها  َخلََق مِّ دَةٍ وَّ احِّ ْن نَّْفٍس وَّ ْي َخلَقَكُْم م ِّ ٰيٓاَيَُّها النَّاُس اتَّقُْوا َربَّكُُم الَّذِّ

َجاًَل  ْنُهَما رِّ ْي تََسۤاَءلُْوَن بِّه  َواَْلَْرَحاَم   َوبَثَّ مِّ َ الَّذِّ نَِّسۤاًء ۚ َواتَّقُوا ّٰللاه َكثِّْيًرا وَّ

َ َكاَن َعلَْيكُْم َرقِّْيبًا  اِّنَّ ّٰللاه

Artinya: 

 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-

mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, 

dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 

                                                             
86 Ali Yusuf as-Subky, Membangun Surga Dalam Keluarga 

(Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), 153 

87 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,114. 
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silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”.88 

 

3) Saling memberi perhatian antara suami dan istri 

 Wujud cinta dan kasih sayang dalam perkawinan itu 

adalah dengan saling memberi perhatian, saling bercanda, 

saling memanjakan pasangan, saling memuji dengan ungkapan 

yang menyenangkan. Selalu mengucapkan kata indah dan 

menampilkan sikap yang menyejukan hati pasangan adalah 

suatu cara untuk memupuk rasa cinta kasih sayang antara 

suami istri. Sebaliknya jika diantara pasangan sering 

mengeluarkan kata-kata menyakitkan atau bersikap kasar 

terhadap pasangan akan menghilangkan cinta kasih sayang 

dihati pasangan.89 

Kemesraan terhadap pasangan sesungguhnya akan menjadi 

amal saleh sebagai mana yang dicontohkan dalam kehidupan 

Rasulullah SAW. Memberi senyuman yang indah kemudian 

menyetuh tangan pasangan dengan penuh cinta dan kasih 

sayang saja sudah mendaptkan pahala disisi Allah SWT. 

Apalagi jika suami istri saling memuji, menyediakan waktu 

                                                             
88 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’|<a>n dan 

Terjemahnya,  

89 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam ,114 
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untuk bercanda, untuk berbagi, dan sebagainya. firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 19: 

ثُوا الن َِّسۤاَء َكْرًها   َوََل تَْعُضلُْوهُنَّ  لُّ لَكُْم اَْن تَرِّ ْيَن ٰاَمنُْوا ََل يَحِّ ٰيٓاَيَُّها الَّذِّ

بَي ِّنٍَة ۚ  َشٍة مُّ ٓ اَْن يَّأْتِّْيَن بِّفَاحِّ ُرْوهُنَّ لِّتَذَْهبُْوا بِّبَْعضِّ َمآ ٰاتَْيتُُمْوهُنَّ اَِّلَّ َوَعاشِّ

ُ فِّْيهِّ  يَْجَعَل ّٰللاه ْهتُُمْوهُنَّ فَعَٰسٓى اَْن تَْكَرهُْوا َشْيـًٔا وَّ  بِّاْلَمْعُرْوفِّ ۚ فَاِّْن َكرِّ

َخْيًراَكثِّْيًرا   

Artinya:   

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi 

kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah 

kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka 

melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.90 

 

Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 148: 

َن اْلقَْولِّ  ءِّ مِّ ُ اْلَجْهَر بِّالسُّْوۤ بُّ ّٰللاه يْ اِّ ََل يُحِّ ُ َسمِّ َعلِّْيًما عًاَلَّ َمْن ظُلَِّم   َوَكاَن ّٰللاه   

Artinya:  

“Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang 

                                                             
90 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, 172. 
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dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.91 
 

4) Saling menunjukan cinta dan kasih sayang antara suami dan 

istri 

   Dengan selalu memupuk cinta kasih di antara suami 

dan istri ini akan membantu memperkokoh komitmen terhadap 

pasangan, sehingga tidak ada lagi keinginan terhadap lawan 

jenis lain dan dihati setiap pasangan akan muncul tekat untuk 

amanah dalam cinta  demi menyempurnakan pengabdian 

kepada Allah SWT.92 

h. Bersikap setia terhadap pasangan93 

Kesetiaan terhadap pasangan sangat patut dipertahankan 

dalam perkawinan. Manfaat dan dampak positif kesetiaan 

sangat banyak dalam keluarga. Setia terhadap pasangan adalah 

cermin dari melekatnya sifat amanah dari suami atau istri. 

Tidak mungkin seorang suami atau  istri yang amanah berani 

untuk melanggar janji setia, terutama pada saat mengalami 

ujian dalam keluarga. Kesetian suami atau istri saat hidup 

dalam tantangan adalah wujud dari sebuah pengorbanan, 

                                                             
91 Ibid, 215-216. 

92 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam ,114 

93 Ibid, 115 
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karena pengorbanan itulah suami atau istri bersikap setia 

kepada pasanganya. 

i. Mengembangkan sikap keterbukaan 

  Hubungan antara suami dan istri berdiri di atas 

interaksi yang baik terbuka dan saling memberikan pujian 

diantara mereka berdua.94 Keterbukaan merupakan unsur yang 

sangat penting dalam saling memahami antara suami istri. 

Saling terbuka dalam kehidupan rumah tangga akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

keharmonisan rumah tangga. Jika suami atau istri tidak saling 

terbuka akan memicu adanya kecurigaan dan prasangka negatif 

terhadap salah satu pihak suami ataupun istri dalam sebuah 

keluarga.95 Sesungguhnya dengan berprasangka baik akan 

lebih menentramkan hati sehingga konflik dalam keluarga bisa 

diminimalisir.96 Firman Allah SWT dalam Al-Qur’a>n surat 

Al-Hujurat ayat 12: 

ََل تََجسَّسُْوا ٰيٓ  َن الظَّن ِّۖ اِّنَّ بَْعَض الظَّن ِّ اِّثٌْم وَّ ْيَن ٰاَمنُوا اْجتَنِّبُْوا َكثِّْيًرا م ِّ اَيَُّها الَّذِّ

ْهتُُمْوهُ   َوََل يَْغتَْب بَّْعُضكُْم بَْعًضا   ْيهِّ َمْيتًا فََكرِّ بُّ اََحدُكُْم اَْن يَّأْكَُل لَْحَم اَخِّ اَيُحِّ

ْيمٌ  حِّ اٌب رَّ َ تَوَّ َ  اِّنَّ ّٰللاه  َواتَّقُوا ّٰللاه

 

                                                             
94 Syaikh Abdul Hamid Bawalah Keluarga Kesurga, 139. 

95 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam ,116 

96 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , 45. 



 

50 
 

Artinya: 

“Hai orang- orang yang beriman jauhilah kebayakan 

purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari 

purbasangka itu dosa, dan janganlan mencari-cari 

keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu 

dengan yang lainya. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah 

mati, Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 

dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang”.97 

 

j. Saling memaafkan 

Suami istri harus memiliki sikap kesedihan untuk saling 

memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting 

karena banyak masalah kecil dan sepele yang dapat 

menyebakan terganggunya keharmonisan keluarga dan 

seringkali berujung pada perselisihan yang berkepanjangan. 

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak hanya terdiri 

dari suami, istri, dan anak-anak saja, namun keluarga juga 

menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan 

anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan 

lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antar sesama 

                                                             
97 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, 1158. 
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akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai 

yang mengantar pada kesakinahan sebuah keluarga.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam ,116 
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BAB III 

KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF 

KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA 

DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN 

MAGETAN 

A. Profil Desa Dukuh 

1. Sejarah Desa Dukuh 

Desa Dukuh sudah ada sejak zaman kerajaan. Awalnya 

sebagian besar masyarakat di Desa Dukuh beragama Hindu, 

hal ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan bekas makam 

dan perhiasan motte yang ada di Desa. Kemudian pada suatu 

saat ada sesorang ulama dari Jawa Tengah yang datang ke Desa 

Dukuh dan mendirikan sebuah pondok yang berada di sebelah 

barat Desa Dukuh.99Pada awalnya desa ini tidak bernama 

Dukuh, nama Desa Dukuh berawal dari sebuah pohon yakni 

pohon randu, yang mana pada saat terjadi angin besar pohon 

randu ini tetap berdiri kokoh walaupun pohon-pohon di 

sekitarnya banyak yang roboh, dari situlah muncul sebuah 

                                                             
99 Nama desa sebelum Dukuh  belum di ketahui namanya, atau 

dalam keterangan tokoh masyarakat tidak mempunyai nama, sedangkan 

pondok yang didirikan tersebut juga tidak diketahui namanya. 
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nama Dukuh yang berarti kukoh/bakoh.100 Dalam sumber lain 

mengartikan sebagai kuat, slamet, dan wilujeng.101 

Pada saat itu Desa Dukuh mempunyai wilayah yang 

cukup luas yakni mencangkup Desa Kedungbanteng, Desa 

Tunggur, Desa Tambang dan Desa Sukosari. Pada tahun 1800-

an ada pembagian wilayah di mana Desa ini wilayahnya 

menjadi lebih kecil yang sebelumnya mancangkup Desa 

Kedungbanteng, Desa Tunggur, Desa Tambang dan Desa 

Sukosari, menjadi Desa Dukuh saja 

Didalam wilayah Desa Dukuh masih ada pembagian 

wilayah/blok lagi yang pada saat ini dikenal dengan sebutan 

Dusun, sebelumnya ada 17 blok yang ada di wilayah Desa 

Dukuh yakni blok Ngledok, Gondang, Geneng, Jelantir, 

Tawangsari, Prigi, Mberan, Banjeng, Dongyu, Dongbrangkal, 

Mermo, Dongdaton, Semampir, Banjarejo, Karangtal, 

Troboyo, dan Blok Babatan. Kemudian pada tahun 1850-an 

blok/wilayah yang ada di dalam Desa Dukuh tersebut di 

gabungkan menjadi 4 empat wialayah/Dusun. Saat ini di kenal 

dengan Dusun Dukuh yang mencangkup blok Ngledok, 

Gondang, Geneng, Jlantir. Kemudian Dusun Tawangsari yang 

                                                             
100 Sarwanto, Hasil Wawancara, Magetan 16 November 2021. 

101 Mislan Wiyono, Hasil Wawancara, Magetan 16 November 

2021. 



 

54 
 

mencngkup blok, Prigi, Mberan, dan Tawangsari, Dusun 

Banjeng yang mencangkup blok Banjeng, Dongyu, 

Dongbrangkal, Mermo, Dongdaton, Semampir. Dan yang 

terakhir Dusun Banjarejo yang mencangkup blok Banjarejo 

Karangtal, Troboyo, dan Babatan. 

Dalam masa pemerintahan, Desa Dukuh telah 

mengalami beberapa masa kepemimpinan. Kepala Desa yang 

pernah menjabat di Desa Dukuh adalah sebagai berikut: 102 

Tabel 3.1 

Kepala Desa Dukuh yang pernah menjabat 

No Nama Kepala Desa Dari 

Tahun 

Sampai 

Tahun 

1. Sastro Dikromo 1902 1942 

2. Sarbini  1942 1987 

3. Suryomiyanto  1987 2007 

4. Sartono  2007 2013 

5. Hariyanto 2013 2019 

6. Romelan 2019 Sekarang 

 

 

                                                             
102 Mislan Wiyono, Hasil Wawancara,  Magetan 16 November 

2021. 
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2. Letak Geografis  

Desa Dukuh merupakan bagian dari Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, yang terletak di sebalah timur 

dari kabupaten Magetan. Secara umum kondisi fisik desa 

Dukuh memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah 

Kecamatan Lembeyan. Ditinjau secara klimatologis Desa 

Dukuh merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki 

tingkat curah hujan sedang dengan batas-batas wialayah 

sebagai berikut :  

a. Sebelah utara   : Desa Kedungpanji,Kecamatan Lembeyan 

, Kabupaten Magetan 

b

. 

Sebelah selatan: Desa Kedungbanteng, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten  Ponorogo. 

c. Sebelah Timur : Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

d. Sebelah Barat : Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan.103 

Luas wialayah Desa Dukuh adalah 347,18 Ha yang 

terdiri dari lahan persawahan 172 Ha, Ladang 11 Ha, Lahan 

Perkebunan 19 Ha dan lahan lainnya 145 Ha. Sedangkan luas 

tanah kas desa (Bengkok) Desa Dukuh seluas 21 Ha. 

                                                             
103 Laporan Profil Desa Dukuh Kecematan Lembeyan Kabupaten 

Magetan Tahun  2020. 
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Orbitrasi/jarak pusat pemerintahan Desa Dukuh ke 

Pemerintahan Kecamatan Lembeyan sejauh 4 Km yang dapat 

ditempuh dengan waktu 10-15 menit dengan kendaraan 

bermotor. Jarak dari pusat pemerintahan Kota adalah 25 Km 

yang dapat ditempuh dengan waktu 35-45 menit dengan 

kendaraan bermotor. Jarak dari Ibu Kota Provinsi yaitu 189 

Km yang dapat ditempuh dengan waktu 4-5 Jam dengan 

kendaraan bermotor. 

Adapun Desa Dukuh secara administratif terdiri dari 4 

Dusun dengan jumlah RW sebanyak 4 dan jumlah RT 21, 

sebagaimana berikut : 

a. Dusun Dukuh : Rw 001 dengan jumlah 4 Rt 

b. Dusun Tawangsari : Rw 002 dengan jumlah 5 Rt 

c. Dusun Banjeng : Rw 003 dengan jumlah 7 Rt 

d. Dusun Banjarejo : Rw 004 dengan jumlah 5 Rt 

 

3. Gambaran Umum Demografis 

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Dukuh 

pada tahun 2020, keadaan demografis Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan mencangkup data sebagai 

berikut :104  

 

                                                             
104 Ibid. 
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a. Mata Pencaharian Masyarakat 

Mata pencaharian masyarakat Desa Dukuh secara umum 

dapatdiketahui dalam beberapa sektor yaitu pertanian, 

wiraswata, pedagang, peternak, pekerja migran Indonesia 

(PMI) dan lain-lain, berikut adalah jumlah penduduk 

berdasrkan mata pencaharianya :105 

Tabel 3.2 

Mata pencaharian masyarakat Desa Dukuh 

No Keterangan Jumlah 

1) PNS/TNI/POLRI/BUMN 30 orang 

2) Wiraswata/Pedagang 14 orang 

3) Petani 297 orang 

4) Buruh Ta 32 orang 

5) Peternak 132 orang 

6) Pekerja Migran Indonesia (PMI) 100 orang 

7) Lainya  289 orang 

 

 

 

 

                                                             
105 Ibid 
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b. Kependudukan 

Jumlah Penduduk Desa Dukuh berdasarkan data statistik 

sensus penduduk desa dukuh pada tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 

Jumlah Penduduk Desa Dukuh 

No Keterangan Jumlah 

1) Jumlah keluarga Pra Sejahtera : 695 KK 695 KK 

2) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 130 KK 

3) Jumlah Keluarga Sejahtera 385 KK 

4) Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus 0  KK 

5) Jumlah Penduduk 2506 Orang 

6) Jumlah Laki-Laki 1265 Orang 

7) Jumlah Perempuan 1241 Orang 

8) Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun 616 Orang 

9) Jumlah Penduduk Usia 17-55 Tahun 1225 Orang 

10) Jumlah Penduduk 55 Tahun ke atas 1) 620 Orang 

 

Dengan melihat data di atas maka dapat di ketahui bahwa 

angka kemiskinan di Desa Dukuh termasuk cukup tinggi, dari 

jumlah 695 kartu keluarga, sebanyak 130 kartu keluarga 

tercatat sebagai keluarga pra sejahtera, 385 kartu keluarga 
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sejahtera dan 0 keluarga sejahtera III plus. Jika keluarga Pra 

sejahtera di golongkan dalam keluarga miskin maka lebih dari 

20% keluarga di Desa Dukuh adalah keluarga miskin. 

 

4. Gambaran Kelembagaan 

Tabel 3.4 

Susunan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh 

No Nama Jabatan 

1. Romelan, S.Pd. Kepala Desa 

2. Endang Septiyana Wati, 

S.I.Pus. 

Sekretaris Desa 

3. Arif Rosidi Kepala Urusan Pemerintahan 

4. Sidi Kepala Urusan Pembangunan 

5. Tukimun Kepala Urusan 

Pemberdayaan Masyarakat 

6. Sunarto Kepala Kesejahteraan Rakyat 

7. Edi Kusmiran Kepala Urusan Umum 

8. Indarwati Kepala Urusan Keuangan 

9. Aniek Setiyo Rahayu Kepala Dusun I 

10. Jumiran Kepala Dusun II 

11. Ruslan Kepala Dusun III 
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12. Suwanto Kepala Dusun IV 

13. Mohammad Sofyan, 

S.Pdi,. M.pd. 

Staf Pemerintahan I 

14. Sudarmaji Staf Pemerintahan II 

 

5. Gambaran Infrastruktur 

Tabel 3.5 

Gambaran Infrastruktur 

 

No Katerangan Jumlah 

1. Kantor Desa 1 

2. Prasarana Kesehatan 

a. Puskesmas 1 

b. Posyandu dan Polindes 4 

3. Prasarana Pendidikan 

a. Gedung Sekolah PAUD dan TK 2 

b. Gedung Sekolahan SD/MI 3 

4. Prasarana Ibadah 

 a. Masjid 4 Buah 

 b. Mushola 14 Buah 

5. Prasarana Transportasi 

 a. Jalan Desa Aspal/Beton  

 b. Jalan Kabupaten Aspal/Beton 5 Km 



 

61 
 

 c. Jembatan 7 Buah 

6. Prasarana sanitasi dan irigasi  

 a. Sumur gali 423 Buah 

7. Prasarana sanitasi dan irigasi  

 a. Jamban keluarga 703 Buah 

 b. Saluran irigasi 9650 Meter 

 

B. Gambaran Umum Pekerja Migran Indonesia  

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari tempat 

kelahiranya ke tempat lain yang baru dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Ada dua jenis pekerja migran yakni pekerja 

migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja 

migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja 

migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.106  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang penyelesain perselisihan hubungan industrial 

pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan 

                                                             
106 Adnan Hamid, Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 

Migran ,Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Pancasila, 2019), 89. 
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menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.107 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa 

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.108 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri. Pengantian Undang-Undang tersebut 

karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

dan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia.109 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pekerja migran adalah seseorang yang akan pergi, 

sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negera dengan 

tujuan bekerja dan menerima upah di luar Negeri. 

2.   Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 

                                                             
107 Ibid. 

108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 

Tentang “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Bab I Pasal 1, dalam 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/54723/UU%20Nomor%2018

%20 Tahun%202017.pdf di akses pada tanggal 18 April 2021 Jam 03:00. 

109 Adnan Hamid, Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja 

Migran, 89. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/54723/UU%20Nomor%2018%20%20Tahun%202017.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/54723/UU%20Nomor%2018%20%20Tahun%202017.pdf
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a.    Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia 

1) Jaminan bekerja sesuai kempetensinya 

2) Memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

3) Memperoleh informasi pasar kerja di luar negeri dengan 

benar 

4) Jaminan tidak didiskriminasi sebelum, saat, dan sesduah 

jadi PMI 

5) Jaminan bebas menjalankan ritual keaagamaan 

6) Mendapatkan hak gaji dan upah lembur sesuai kesepakatan 

kerja 

7) Jaminan perlindungan hukum atas hak PMI dan sebagai 

WNI 

8) Memerperoleh penjelasan hak dan kewajiban sesuai 

kontrak kerja 

9) Jaminan berkomunikasi dengan keluarga/pemerintah 

10) Menguasai dokumen pribadi, terkait dokumen PMI 

11) Hak berserikat, sesuai undang-undang negara penempatan 

12) Memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan saat 

kembali 

13) Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja 

migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia. 

b.   Kewajiban-Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 
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1) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam 

negeri maupun di negra tujuan penempatan 

2) Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di 

negara tujuan penempatan 

3) Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesusai dengan 

perjanjian kerja 

4) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan 

pekerja migran Indonesia kepada Kedutan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) atau perwakilan Repulik Indonesia di 

negara tujuan penempatan.110 

 

C. Deskripsi Umum Pemahaman Keluarga Pekerja 

Migran Indonesia di Desa Dukuh,  Kecamatan 

Lembeyan, Kabupaten Magetan Tentang Makna 

Keluarga Sakinah 

Keluarga terbentuk dari sebuah pertalian antara 

seorang laki-laki dan perempuan dengan persyaratan-

persyaratan tertentu atau sering disebut perkawinan atau 

pernikahan.111 Didalam masyarakat keluarga merupakan unit 

                                                             
110 Kementerian Ketenagakerjaan Nenaga Repulik Indonesia,  

Buku Panduan Migrasi Petugas DESMIGRATIF Desa Migran Produktif, 

2019, 11. 

111 Edy Yusuf Nur, Mutiara Akhlak Islami (Yogyakarta: SUKA-

Press, 2013), 135.  
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terkecil yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, nyaman, damai dan sejahtera 

dalam suasana cinta dan kasih sayang antara anggotanya.112 

Keluarga merupakan satu kesatuan yang mempunyai 

komponen-komponen yang dapat membentuk sistem keluarga 

tersebut. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan 

memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. Apabila 

ada satu komponen terganggu atau tak berfungi, maka sistem 

keluarga juga akan terganggu. Hal ini dikarenakan didalam 

keluarga diwarnai oleh kehidupan emosional dan informal.113 

Hampir semua orang yang berkeluarga mengharapkan 

kesakinahan dalam keluarga. Dimana setiap orang tidak asing 

lagi dengan istilah keluarga sakinah, namun tidak sedikit 

keluarga yang belum memahami makna dari keluarga sakinah. 

Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda-beda terkait 

keluarga sakinah, tidak kecuali bagi keluarga pekerja migran 

Indonesia. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

keluaraga pekerja migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, sebagai berikut: 

                                                             
112 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 

33. 

113  Sofyan S. Wilis, Konseling Keluarga, suatu upaya membantu 

anggota keluarga memecahkan masalah  komunikasi di dalam system 

keluarga, (Bandung: Alfabeta Cv,), 148-149. 
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Menurut pendapat Bapak Sutono dan Ibu Dewi Susanti  

keluarga sakinah adalah keluarga yang kompak, damai, tenang, 

dan tidak ada masalah dari mulai awal membangun sebuah 

keluarga. Guna mencapai sebuah keluarga yang sakinah itu 

harus ada perjuangan. Berikut paparan data yang dijelaskan 

oleh Bapak Sutono dan Ibu Dewi Susanti: 

 

“Keluarga sakinah niku geh keluarga seng guyub 

rukun, ayem tentrem, songko lekasane mbagun 

keluargo, yo untuk mencapai itu yo perlu sebuah 

perjuangan”114  

“Yowes sami kaleh bapak niku mau mas, geh keluarga 

sakinah niku geh keluarga seng ayem tentrem,seng 

gak enek masalah”115 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Keluarga sakinah itu ya keluarga yang guyub rukun, 

tenang, damai. Dari awal membangun sebuah 

keluarga, ya untuk mencapai itu ya harus ada sebuah 

perjuangan”. 

“Ya sama dengan bapak itu tadi mas, ya keluarga 

sakinah itu adalah keluarga yang tenang, damai yang 

tidak ada masalah apa-apa”. 

                                                             
114 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan 18 Februari 2022. 

115 Dewi Susanti,  Hasil Wawancara, Magetan. 18 Februari 2022 
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 Menurut pendapat Bapak Darmanto dan Ibu Siti Asluah 

keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya 

harus ada rasa cinta, kasih sayang, pengertian, komunikasi, 

komitmen, terbuka, dan saling memahami antara suami dan 

istri. Berikut paparan data yang dijelaskan oleh Bapak 

Darmanto dan Ibu Siti Asluah: 

 

“Keluarga sakinah kuwi diantara satu dengan yang 

lainya kuwi kudu enek kasih sayang, antara suami dan 

istri kudu enek kasih sayang. Saumi kudu enek kasih 

sayang ke istri, istripun juga harus begitu kudu enek 

kasing sayang kepada suami, ngoten niku. La selain 

niku  harus ada komunikasi di antara suami istri, istri 

dan suami kudu enten komitmen, saling mengerti satu 

dengan yang lainya, mengisi kekurangan satu sama 

lain. Nek seumpomo istri punya kekurangan yang lain 

suami seng ngisi begitu sebaliknya. Terus nek enek 

masalah kuwi kudu di musyawarhne kuwi seng diarani 

keluarga sakinah mawadah warahmah. Keluarga nek 

enek masalah gak di musyawarahne gak enek 

komunikasi kuwi gak enek critane dadi keluarga 

sakinah, enggeh to”. 116 

 

“Keluarga sakinah niku seng jelas saling memahami, 

terbukalah intine antara suami dan istri, dadi nek enek 

masalah sepele, besar atau kecil kudu saling 

terbuka”.117 

                                                             
116 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 

117 Siti Asluah, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 
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Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Keluarga sakinah itu diantara satu dengan yang 

lainya itu harus ada rasa kasih sayang, antara suami 

dan istri itu harus ada kasih sayang. Saumi harus ada 

kasih sayang ke istri, istripun juga harus begitu harus 

ada sayang kepada suami seperti itu. Selain itu harus 

ada komunikasi di antara suami istri, istri dan suami 

harus ada komitmen, saling mengerti satu dengan yang 

lainya, mengisi kekurangan satu sama lain. Kalok 

semisal istri punya kekurangan yang lain suami yang 

mengisi begitu sebaliknya. Terus jika ada masalah 

harus di musyawarhkan itu yang di maksud keluarga 

sakinah mawadah warahmah. Keluarga jika ada 

masalah tidak dimusyawahkan, tidak ada komunikasi 

itu tidak akan bakal bisa menjadi keluarga sakinah”.  

 

“Keluarga sakinah itu yang jelas saling memahami, 

terbukalah intinya seperti itu, antara suami dan istri 

saling memahami,jadi jika ada masalah ringan ataupun 

berat itu bisa saling terbuka”. 

 

 Menurut pendapat Bapak Maryono dan Ibu Suyatmi 

keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada rasa 

saling percaya, saling menghargai, saling mengerti, dan saling 

menjaga. Berikut paparan data yang dijelaskan oleh Bapak 

Darmanto dan Ibu Suyatmi:  

“Keluarga sakinah kuwi yo nek aku neng keluarga kene 

yo saling percoyo, saling menghargai, saling mengerti 

satu sama lainya Walupun neng dalam rumah tangga 

enek masalah, yo opo seng penting ki sabar, saling 
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menghargai, saling mengerti umpamane enek kisruh 

dalam rumah tangga paleng yowes ngonow kae yo 

masalah keuangan, masalah anak kadang yo ngono 

kuwi, rumah tanggake mesti enek mas’masalah e ngono 

kuwi”118 

“Keluarga sakinah keluarga yang apa ya, kita nikah 

kan cuma sumur hidup satu kali, yo nek prinsip ku 

seumur hidup satu kali, pokok e yo saling ngerti, saling 

menjaga, saling percoyo”.119 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Keluarga sakinah itu kalok menurut saya didalam 

keluarga sini ya ada saling percaya, saling menghargai 

saling mengerti satu sama lainya, ya walupun dalam 

rumah tangga ada masalah, ya apa yang penting itu 

sabar, saling menghargai, saling mengerti, semisal ada 

masalah dalam rumah tangga paling ya seperti itu, 

masalah keuangan, masalah anak. Dalam rumah 

tangga itu pasti ada mas masalah seperti itu” 

“Keluarga sakinah kalok menurut saya, kita nikah kan 

cuma seumur hidup satu kali, ya kalok prinsip saya 

seperti itu seumur hidup satu kali. Yang jelas itu saling 

mengerti, saling menjaga, saling percaya”. 

Menurut pendapat Bapak Agus Purwanto dan Ibu Sri 

Astuti keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada 

perasaan bahagia, rasa cinta, ketenangan, kasih sayang antara 

                                                             
118 Maryono, HasilWawancara, Magetan 20 Maret 2022. 

119 Sri Astuti, Hasil Wawancara, Magetan. 17 April 2022. 
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suami dan istri. Berikut paparan data yang dijelaskan oleh 

Bapak Agus Purwanto dan Ibu Sri Astuti: 

“Sakinah kuwi awal e dari sebuah perkawinan, kan 

sesuai sunah e Nabi Muhammad SAW bahwa harus 

berpasangan. La sakinah kuwi kan asline roso seneng, 

mawadah tresno dan warahmah itu rahmat, dadi 

keluarga sakinah kuwi keluarga seng neng jerone enek 

roso seneng, tresno, ayem, tentrem, dan berkah”.120 

“keluarga sakinah intine kanggo aku yow ketentraman, 

rasa cinta kasih antara suami dan istri”.121 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Sakinah itu berawal dari sebuah perkawinan, dimana 

sesuai sunah Nabi Muhammad SAW bahwa manusia itu 

harus berpasanagan. La sakinah itu yang jelas 

perasaan bahagia, mawadah mencintai dan warahmah 

itu rahmat. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga 

yang didalamnya ada perasaan bahagia, perasaan 

mencintai, dan berkah”. 

“Keluarga sakinah itu intinya kalok buat saya ya 

ketentraman, rasa cinta kasih antara suami dan istri”. 

 

Didalam keluarga tidak lepas dari permasalahan yang 

dapat menghampiri, karena dalam kehidupan keluarga tidak 

selamanya tenang dan berjalalan lancar sesuai yang diinginkan 

                                                             
120 Agus Purwanto, Hasil Wawancara, Magetan 17 April 2022.  

121 Suyatmi, Hasi Wawancara, Magetan. 20  Maret 2022. 
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apalagi bagi keluarga pekerja migran Indonesia yang harus 

hidup berjauhan Jika dalam keluarga tersebut dapat 

menyelesaikan masalah yang ada dengan baik tentu akan 

meberikan dapak yang positif terhadap keluarga sabut, namun 

jika sebaliknya akan memberikan dampak negatif. Berikut 

paparan data dari kelurga pekerja migran Indonesia yang saya 

wawancarai terkait permasalahan yang muncul dalam keluarga 

dan solusi yang pernah terjadi sebagai berikut: 

Menurut Bapak Sutono selama istrinya menjadi pekerja 

migran Indonesia tidak pernah terjadi permasalah yang serius, 

kalaupun ada masalah hanya masalah komunikasi seperti istri 

tidak bisa dihubungi pada saat tertentu, namun hal demikian 

jarang terjadi. Bapak Sutono juga beranggapan bahwa dalam 

keluarga yang berjauhan belum tentu banyak masalah, malah 

sebalinknya dalam keadaan dekat masalah bisa lebih banyak. 

Berikut paparan data yang disampaikan Bapak Sutono: 

“Yo selama iki gak enek mas, masalah seng seirus, 

paling masalah yow ngonow kae kadang bojo dihubungi 

angel pas keadaan penting, tapi yow jarang ngonow 

kuwi. Justru dalam keluarga yang berjauhan durong 

mesti akeh masalah mas, dadi durong mesti nek 

keadaane adoh karo bojo kuwi akeh masalah, malah 
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kadang nek ng omah masalah rumah tangga malah 

luweh akeh. ibarat e gelas iku nek cedek bentikan luweh 

nemen bedo nek adoh, maksud e nek bendino amor 

masalah iso ugo malah luweh akeh soal e ketok, la nek 

adohkan gak ketok.”122 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Ya selama ini tidak ada masalah yang serius mas, 

paling ada masalah ya komunikasi, istri pada saat-saat 

tertentu tidak bisa dihubungi, tapi hal seperti ya jarang 

mas. Justru dalam keluarga yang berjauhan belum 

tentu banyak masalah low mas, jadi belum pasti kalau 

keadaan jauh dari istri itu banyak masalah. Kadang 

jika suami istri itu sama-sam dirumah masalah rumah 

tangga lebih banyak, perumpamaanya seperti gelas itu 

kalau berdekatan resiko berbenturan lebih tinggi tetapi 

jika jauh tidak. Maksudnya kalu setiap hari bersama 

masalah yang muncul bisa jadi lebih banyak, berbeda 

jika dalam keadaan jauh.” 

Menurut Bapak Darmanto selama istrinya menjadi 

pekerja migran Indonesa tidak pernah terjadi masalah dalam 

                                                             
122 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan 18 Februari 2022. 
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keluarga. Berikut paparan data yang dijelaskan oleh Bapak 

Darmanto, 

 “Alhmdulillah gak pernah enek masalah mas, apik apik 

ae”123 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Alhamdulillah tidak pernah ada masalah mas, baik-

baik saja” 

Menurut Bapak Maryono dan Ibu Suyatmi permasalahan 

yang pernah terjadi dalam keluarga karena masalah pendidikan 

anak dan perbedaan pendapat, tapi permasalahan yang ada 

tersebut tidak berlangsung lama dan cepat diselesaikan. 

Solusinya yang Bapak Maryono dan Ibu Suyatmi lakukan 

adalah dengan mengambil jalan tengah, diam terlebih dahulu, 

dan kemudian musyawarah untuk mencari solusi bagaimana 

baiknya. Berikut paparan data yang dijelaskan oleh Bapak 

Maryono dan Ibu Suyatmi, 

“Kadangkan yow perbedaan pendapat, aku karepku 

ngene gek karep bojoku ngono, ya sudah hal biasalah 

                                                             
123 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 
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mas hal seperti itu.124 Kadang ya masalah pendidikan 

anak juga. Emang kebanyakan neng luar negrikan akeh 

godaane ngonow kae, tapi nek aku inget nek tujuanku 

neng luar negeri ke kanggo keluarga, nyekolahne anak 

ngonow kuwi.125 

“Terus solusine yow kuwi mas sabar nek enek masalah 

soal e keadaane adoh, njalok petunjuk marang 

gustiallah, terus nek cek cok perbedaan pendapat 

ngonow kuwi meneng disek, disaring endi seng bener di 

pelajari, bar kuwi nek wes podo adem e lagi tlepon 

maneh, jadi kan gak lama kok wes sepuh e nyapo 

berantem nek aku ngono” 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Kadangkan ya perbedaan pendapat, saya maunya 

seperti ini dan suami saya maunya seperti itu, ya sudah 

hal biasalah mas hal seperti itu. Kadang ya masalah 

pendidikan anak. Memang kebanyakan diluar negeri 

banyak godaan seperti itu. Tapi kalok saya ya itu ingat 

kalok tujuan saya diluar negeri itu buat keluarga, buat 

sekolah anak seperti itu”. 

                                                             
124 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan 20 Maret 2022. 

125 Suyatmi, Hasil Wawancara, Magetan 20 Maret 2022. 
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“Terus solusinya ya itu mas sabar kalau keadaanya jauh, 

minta petunjuk kepada Allah SWT.126 Terus jika ada 

perselisihan perbedaan pendapat seperti itu kalau saya 

ya diam terlebih dahulu, disaring mana yang benar 

kemudian dipelajari. Setelah itu jika sudah sama-sama 

tenang tlepon lagi, jadi gak lama kok mas. Sudah sama-

sama tua ngapain berantem kalau saya seperti itu.127”   

Sama dengan keluarga Bapak Darmanto dan Ibu Siti 

Asluah, keluarga Bapak Agus Purwanto dan Ibu Sri Astuti juga 

mengatakan bahwa selama hidup berjauhan mejadi pekerja 

migran Indonesia tidak pernah terjadi masalah. Berikut paparan 

data dari penjelasan Bapak Agus Purwanto dan Ibu Sri Astuti. 

“Gak enek masalah mas, gak pernah padu ngonow 

kae”128 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Tidak ada masalah mas, tidak pernah bertengkar 

seperti itu” 

                                                             
126 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan 20 Maret 2022. 

127 Suyatmi, Hasil Wawancara, Magetan 20 Maret 2022. 

128 Agus Purwanto, Hasil Wawancara, Magetan 17 April 2022. 
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Dari hasil wawancara dari keluarga pekerja migran 

tersebut. Penulis dapat mengambil poin-poin keluarga sakinah 

menurut pemahaman mereka, sebagai berikut:  

1. Keluarga sakinah adalah keluarga yang guyub rukun, 

tenang, damai dari awal membangun sebuah keluarga. 

2. Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang, dan 

damai  

3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada 

rasa saling mencintai, adanya kasih sayang antara suami 

dan istri, ada komunikasi, dan adanya musyawarah 

4. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya  itu 

ada rasa saling memahami, saling terbuka antara suami 

dan istri  

5. Keluarga sakinah adalah keluarga yang ada perasaan 

saling percaya, saling menghargai, saling mengerti satu 

sama lainya,  

6.  Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti, 

saling menjaga, dan saling percaya. 

7. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya ada 

perasaan bahagia, perasaan mencintai, dan berkah. 

8. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, damai, 

adanya rasa cinta kasih antara suami dan istri. 
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Sedangkan permasalahan yang muncul dalam keluarga 

serta solusinya dalam keluarga pekerja migran Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Masalah Komunikasi 

2. Masalah Pendidikan anak 

3. Perbedaan Pendapat antara suami dan istri 

4. Salah Faham 

Sedangkan solusinya untuk mengatasi permasalahan yang 

ada tersebut dengan cara: 

1. Selalu sabar 

2. Berdoa kepada Allah SWT, mohon petunjuk 

3. Musyawarah bersama 

4. Mengambil jalan tengah jika terjadi perbedaan pendapat 

5. Saling introspeksi diri  

6. Diam/merenung untuk menyaring mana yang benar dan   

mana yang salah. 

 

D. Analisis Keluarga Sakinah Dalam Perspektif 

Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Dukuh,  

Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan 

Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan setiap 

orang. Selain itu Allah SWT juga mengiginkan setiap 
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hambanya yang menikah dapat mewujudkan rumah tangga 

sakinah, mawadah tentram dan damai. Masing-masing 

pasangan harus saling peduli satu sama lain. Rumah tangga 

akan menjadi goyah apabila suami dan istri tidak saling 

mengerti satu sama lain.129 Adapun firman Allah SWT yang 

menganjurkan suami dan istri agar menciptakan keluarga yang 

sehat dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 : 

ْن اَ  ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مِّ  ْن ٰاٰيتِّه  َودَّةً َومِّ ا اِّلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم مَّ كُْم اَْزَواًجا لِّ تَْسكُنُْوٓ ْنفُسِّ

ٰيٍت لِّ قَْوٍم يَّتَفَكَُّرْونَ  َرْحَمةً  اِّنَّ فِّْي ٰذلَِّك ََلٰ  وَّ

Artinya:   

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.130 

Dalam ayat diatas, kalimat mawadah warohmah dapat 

dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan berkeluarga 

yang sakinah. Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan 

                                                             
 129 Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah 

Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam,” dalam Jurnal Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol 06, No 

02,  2020, 173. 

130 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan 

Terjemahnya, 899. 
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kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga. Sedangkan 

sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa dan raga, 

serta rasa cinta dan kasih sayang bagi suami dan istri.131  

Dalam kaidah Bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti 

kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.132  

Ada yang berpendapat bahwa keluarga sakinah 

mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, 

kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna 

keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Kondisi 

keluarga sakinah itu merupakan keluarga yang sangat ideal 

dalam kehidupan rumah tangga. 133Hal yang sama juga 

disampaikan oleh keluarga pekerja migran Indonesia di Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Sebagai 

berikut:  

Pertama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sutono 

dan Ibu Dewi Susanti bahwa keluarga sakinah adalah keluarga 

yang tenang, damai yang tidak ada masalah apa-apa dalam 

                                                             
131 Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, 

Mawadah, wa Rahmah Prespsktif Ulama Jombang” dalam Jurnal Hukum 

keluarga Islam, Volume 1, No 1,(2016): 69. 

132 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam 

https://kbbi.web.id/, diakses pada tanggal 10 Mei 2022. 

133 Mahmud Huda, Konsep Keluarga Sakinah, 69. 

https://kbbi.web.id/
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keluarga.134 Keluarga yang guyub rukun, dari awal 

membangun keluarga, guna untuk mencapai itu harus ada 

perjuangan.135  

Peneliti setuju dengan pendapat Bapak Sutono dan Ibu 

Dewi Susanti tersebut, karena dengan terciptanya kerukunan 

dalam keluarga maka perasaan aman,tenang akan muncul 

dalam keluarga. Oleh karena itu permasalahan yang muncul 

dalam keluarga bisa diselesaikan dengan baik dan keluarga bisa 

mempunyai umur yang panjang.  

Sebagaimana dalam Bab II di jelaskan bahwa salah satu 

fungsi keluarga adalah adanya fungsi rekreatif bahwa keluarga 

merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan bagi 

anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan 

suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, 

menghormati, dan menghibur. Sehingga terciptanya hubungan 

harmonis dan damai dalam keluarga.136 

Kedua, pendapat yang disampaikan oleh Bapak 

Darmato dan Ibu Siti Asluah bahwa keluarga sakinah adalah 

                                                             
134 Dewi Susanti, Hasil Wawancara, Magetan 18 Februari 2022.  

135 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan 18 Februari 2022. 

136 Arifudin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah 

(Yogyakarta: Ombak Anggota Ikapi, 2015), 52. 
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keluarga yang saling terbuka, saling memahami antara suami 

dan istri.137 Keluarga yang didalamnya ada rasa kasih sayang 

saling mengerti, saling mengisi kekurangan satu dengan yang 

lainya, serta melakukan musyawarah bersama jika ada 

permasalahan dalam keluarga.138  

Peneliti setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh 

Bapak Darmanto dan Ibu Siti Asluah. Diawal pernikahan 

pasangan suami istri masih menikmati manis dan indahnya 

cinta dan kasih sayang, hal demikian dianjurkan untuk terus 

menjaga dan merawatnya agar jangan sampai layu apalagi 

hilang. Karena dengan seiring berjalanya waktu dan 

bertambahnya usia pernikahan rasa cinta dan kasih sayang akan 

mudah pudar.  

Cinta dan kasih sayang dalam keluarga itu bagaikan 

magnet yang memiliki daya tarik yang kuat, bagaikan ruh yang 

selalu menghidupkan lahir dan batin yang menjadikan hidup 

selalu berarti dan bermakna.139 Suami istri harus memahami 

dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik 

                                                             
137 Sri Astuti, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 

138 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 

139 Cahyadi Takariawan, Pernik-pernik Rumah Tangga Islami 

(Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 42 
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maupun secara mental. Karena suami istri memiliki kelebihan 

dan kekurangan antara satu dengan yang lain. 

Ketiga, Pendapat yang disampaikan oleh bapak 

Maryono dan Ibu Suyatmi bahwa keluarga sakinah adalah 

keluarga yang didalamnya ada rasa saling percaya, 140 saling 

menghargai saling mengerti satu sama lain.141 Kepercayaan 

merupakan suatu hal yang sangat penting didalam keluarga, 

dimana setiap anggota keluarga harus saling percaya satu 

dengan yang lainya dan menghindari prasangka buruk dan 

selalu berprasangka baik, sesungguhnya prasangka baik dalam 

keluarga akan lebih menentramkan hati, sehingga 

permasalahan yang muncul dalam keluarga bisa di hindari.142 

Karena dengan tidak adanya sebuah kepercayaan dalam 

keluarga dan selalu berprasangka buruk sebuah keluarga 

sakinah tidak mungkin bisa terwujud. Firman Allah SWT 

dalam Al-Qur’a>n surat Al-Hujurat ayat 12: 

ََل تََجسَّسُْوا ٰيٓ  َن الظَّن ِّۖ اِّنَّ بَْعَض الظَّن ِّ اِّثٌْم وَّ ْيَن ٰاَمنُوا اْجتَنِّبُْوا َكثِّْيًرا م ِّ اَيَُّها الَّذِّ

ْيهِّ َمْيتًا بُّ اََحدُكُْم اَْن يَّأْكَُل لَْحَم اَخِّ ْهتُُمْوهُ   َوََل يَْغتَْب بَّْعُضكُْم بَْعًضا  اَيُحِّ فََكرِّ

ْيمٌ  حِّ اٌب رَّ َ تَوَّ َ  اِّنَّ ّٰللاه  َواتَّقُوا ّٰللاه

                                                             
140 Maryono, HasilWawancara, Magetan 20 Maret 2022 

141 Suyatmi, Hasi Wawancara, Magetan. 20  Maret 2022. 

142 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 45. 
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Artinya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 

diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat 

lagi Maha Penyayang”.143 

 

Keempat, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Agus 

Purwanto dan Ibu Sri Astuti keluarga sakinah adalah keluarga 

yang didalamnya ada perasaan bahagia, rasa cinta, ketenangan, 

keberkahan dan kasih sayang antara suami dan istri.144 Kata 

sakinah sendiri didalamnya terkandung arti tentang, aman, 

merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan 

memperoleh pembelaan.145 

Secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau 

tentram. Menurut al-Asfahaniy kata sakinah bermakna “sesuatu 

yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata 

menempati, tetap disini berati sebuah yang merasa tentram 

                                                             
143 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan 

Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy Syfa,), 

144 Agus Purwanto, Hasil Wawancara, Magetan 17 April 2022. 

145 Ibid, 25. 
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ditempat tersebut yang diperoleh dari hidup berpasangan”.146 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al A’raf  ayat 189: 

ا هُ  ْنَها َزْوَجَها لِّيَْسكَُن اِّلَْيَهۚا فَلَمَّ َجعََل مِّ دَةٍ وَّ احِّ ْن نَّْفٍس وَّ ْي َخلَقَكُْم م ِّ َو الَّذِّ

َ َربَُّهَما لَىِٕنْ  آ اَثْقََلْت دََّعَوا ّٰللاه ْت بِّه  ۚفَلَمَّ ٰاتَْيتَنَا  تَغَشهىَها َحَملَْت َحْمًَل َخفِّْيفًا فََمرَّ

ْينَ  رِّ َن الشهكِّ  َصالًِّحا لَّنَكُْونَنَّ مِّ

Artinya: 

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu 

dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia 

merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan 

yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan 

(beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa 

berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada 

Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika 

Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami 

terraasuk orang-orang yang bersyukur".147 

Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21: 

َودَّةً  ا اِّلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم مَّ كُْم اَْزَواًجا لِّ تَْسكُنُْوٓ ْن اَْنفُسِّ ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مِّ  ْن ٰاٰيتِّه  َومِّ

ٰيٍت لِّ قَْوٍم يَّتَفَكَُّرْونَ  َرْحَمةً  اِّنَّ فِّْي ٰذلَِّك ََلٰ  وَّ

 

                                                             
146 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam 

(Kementrian Agama RI, 2011), 64. 

147 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Semarang: CV.Asy Syfa,), 367.  
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Artinya: 

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir”.148 

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kebutuhan paling 

primitif manusia adalah ketenangan, kedamiain yang di dapat 

dari manusia dengan cara hidup berpasangan.149 Dalam Bab II 

dijelaskan bahwa: “Kalimat li tasykunu ilaiha  ini berati 

menyatukan manusia dari jenis-jenis mereka sendiri, serta 

menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka”.150 

Selain itu, makna kalimat li tasykunu ilaiha  adalah agar 

mereka laki-laki menjadi tentram dan condong kepada istri 

mereka. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa didalam ketenagan 

tersebut Allah SWT menganugerahkan rasa kasih sayang di 

antara suami dan istri.151  

                                                             
148 Ibid,899.  

149  Ulfatmi, Keluarga Sakinah, 65. 

150 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq, Tafsir 

Ibnu Katsir Jilid 7, Terj, Abdul Ghofar, Abu Ihsan Al-Atsari (Pustaka Imam 

Asy-syaf’I, 2004), 364. 

151 Ulfatmi, Keluarga Sakinah, 65. 
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Berdasarkan data dan analisis diatas maka dapat 

diketahui bahwa keluarga pekerja migran Indonesia tersebut 

mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terkait keluarga 

sakinah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor dari 

keluarga pekerja migran tersebut, seperti faktor pendidikan, 

agama, lingkungan dan faktor lainya. Namun walupun  terdapat 

perbedaan dalam pengungkapanya tetapi masih dalam konteks 

yang sama. 

Keluarga sakinah dalam keluarga pekerja migran 

Indonesia yang ada di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan tidak jauh berbeda dengan keluarga 

sakinah pada umumnya yang telah memenuhi kriteria-kriteria 

keluarga sakinah, seperi yang dijelaskan dalam teori seperti 

adanya saling perhatian, adanya komunikasi yang baik, adanya 

musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

keluarga dan sebagainya. Hanya saja komunikasi dan 

memberikan perhatian serta kasih sayang antara suami istri 

dalam keluarga pekerja migran Indonesia tidak dilakukan 

secara langsung tetapi melalui tlepon, whatsap, dan vidio call. 

Namun hal demikian tidak menjadi permasalahan bagi mereka 

untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap 

keluarganya walaupun jarak jauh. 
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Keluarga sakinah menurut pemahaman mereka adalah 

keluarga yang tenang damai, adanya rasa saling mencintai, 

pengertian, saling percaya, dan tidak ada permasalahan yang 

berarti. Dengan demikian jika dikaitkan dari hasil keterang dari 

keluarga pekerja migran Indonesia yang ada di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan teori 

keluarga sakinah maka menurut penulis apa yang mereka 

ungkapkan bisa dikatakan sesuai dalam membentuk keluarga 

sakinah yang diinginkan, karena keluarga pekerja migran 

tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam pembentukan 

keluarga sakinah seperti yang dijelakan dalam teori pada Bab 

II.  

Jika dilihat dari indikator keluarga sakinah dalam surat 

keputusan kementrian agama nomor 3 tahun 1999 tentang 

pembinaan gerakan keluarga sakinah. Sebagaimana yang sudah 

dijelaskan dalam teori pada Bab II, maka keluarga pekerja 

migran Indonesia yang ada di Desa Dukuh Kecamatan 

Lemebeyan Kabupaten Magetan  semuanya masuk dalam 

kategori keluarga sakinah II, sedangkan kategori keluarga 

sakinah I, III, dan III Plus tidak ada. 
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Tabel 3.6 

Kondisi keluarga sakinah pekerja migran Indonesia 

berdasarkan indikator keluarga sakinah kemmentrian agama 

nomor 3 tahun 1999  

No Keterangan Kategori Indikator  

1. Keluarga 

PMI I 

Sakinah II Perkawinan yang sah, 

mempunyai rumah sendiri, 

pendidikan rata-rata tingkat 

SLTP, terpenuhi kebutuhan 

dalam keluarga, mampu 

memahami ajaran agama serta 

bimbingan dalam keluarga, 

2. Keluarga 

PMI II 

Sakinah II Perkawinan yang sah, 

mempunyai rumah sendiri, 

pendidikan rata-rata tingkat 

SLTP, terpenuhi kebutuhan 

dalam keluarga, mampu 

memahami ajaran agama serta 

bimbingan dalam keluarga, 

3. Keluarga 

PMI III 

Sakinah II Perkawinan yang sah, 

mempunyai rumah sendiri, 

pendidikan rata-rata tingkat 
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SLTP, terpenuhi kebutuhan 

dalam keluarga, mampu 

memahami ajaran agama serta 

bimbingan dalam keluarga, 

4. Keluarga 

PMI IV 

Sakinah II Perkawinan yang sah, 

mempunyai rumah sendiri, 

pendidikan rata-rata tingkat 

SLTP, terpenuhi kebutuhan 

dalam keluarga, mampu 

memahami ajaran agama serta 

bimbingan dalam keluarga, 

  

 Dari hasil tersebut menunjukan bahwa keluarga pekerja 

migran Indonesia di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan ini bisa dikatakan sebagai keluarga 

sakinah karena mereka sudah memahami makna keluarga 

sakinah secara agama. Serta prinsip keluarga sakinah yang 

tidak bertentangan dengan ajaran gama. Selain itu terkait 

dengan indikator keluarga sakinah keluarga pekerja migran 

Indonesia yang ada di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan  semuanya masuk dalam kategori keluarga 

sakinah II. Dengan pertimbangan karena semua keluarga 
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pekerja migran Indonesia tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan, 

mampu memahami ajaran dan tuntutan agama dalam keluarga 

serta mampu berintraksi sosial keagamaan dengan lingkungan  
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BAB IV 

UPAYA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DI DESA DUKUH KECAMATAN LEMBEYAN 

KABUPATEN MAGETAN DALAM MEWUJUDKAN 

KELUARGA SAKINAH 

 

A. Deskripsi Umum Upaya Keluarga Pekerja Migran 

Indonesia di Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, 

Kabupaten Magetan Dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah 

Menjadi pekerja migran merupakan sebuah pilihan, 

karena sulitnya unutuk mendapatkan pekerjaan dirumah yang 

dekat dengan keluarga. Kalupun ada pekerjaan ganjinya belum 

bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, walupun mereka 

juga menyadari banyak permasalahan yang mudah menhampiri 

jika  menjadi pekerja migran Indonesia. 

Banyak diantara masayarakat yang beranggapan bahwa 

seorang suami atau istri yang menjadi pekerja migran 

Indonesia sulit untuk mewujudkan kesakinahan dalam 

keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka harus hidup 
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berjauhan berawal dari tidak terlaksannya hak dan kewajiban 

suami istri. Tidak terpenuhinya kebetuhan biologis istri dan 

kurangnya perhatian terhadap anak-anak yang ditinggalkan, hal 

seperti ini sangat rentan dalam memicu keretakan dalam rumah 

tangga.  

Faktanya pada saat ini masih banyak keluarga pekerja 

migran yang tetap sakinah dan keluarga mereka tetap utuh 

sampai sekarang. Meskipun hak dan kewajiban suami istri dan 

kebutuhan lainya dalam keluarga tidak terpenuhi secara 

maksimal. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Bab II 

bahwa salah satu upaya agar sebuah keluarga itu tetap sakinah 

adalah dengan terpenuhinya, hak dan kewajiban dalam 

keluarga, Seperti kebutuhan biologis pasangan, kebutuhan 

psikologis, kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagainya.  

Berikut ini akan dipaparkan upaya yang dilakukan 

keluarga pekerja migran yang ada di Desa Dukuh Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan dalam mewujudan kesakinahan 

dalam keluarganya, sebagai berikut: 

Untuk mewujud keluarga sakinah dalam sebuah 

keluarga perlu adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. 

Sehingga keluarga bisa terhindar dari konflik, atau prasangka 
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buruk antara anggota keluarga, seperti halnya yang 

diungkapkan oleh keluarga pekerja migran I yang dijelaskan 

oleh Bapak Sutono, 

“Sering berkomunikasi antara suami istri soal e 

komunikasi kuwi penting, nek dalam keluarga ogak 

enek komunikasi, ogak enek canda dan tawanya 

pastilah banyak suzhon begini-begini antara suami 

istri, opo maneh nek keadaan e kerjo ng luar.Yo sepele 

kuwi kalok malam kita dalam keaadaan jauh yow harus 

tlepon ra ketang wi ko bar e tlepon dek e terus turu 

harus di tlepon untuk mengecek, yo gak mesti bengi 

kapan itu orangnya dalam keadaan berheti bekerja 

atau istirahat mesti tlepon. Di situ seorang wanita itu 

akan merasa di perhatikan selain itu untuk mengontrol 

dia lagi sedang apa.”152 

Diterjemahkan oleh peneliti 

“Sering berkomunikasi anatara suami istri, soalnya 

komunikasi itu penting, kalok dalam keluarga itu tidak 

ada komunikasi, tidak ada canda dan tawanya pastilah 

banyak sudzon begini-begini antara suami istri. 

Apalagi kalok keadaanya bekerja jauh di luar, ya 

mudah sebenarnya kalok malam dalam keadaan jauh 

ya harus tlepon, walaupun itu habis tlepon terus dianya 

tidur, harus di tlepon untuk mengecek, ya tidak harus 

malam dimana istri saya dalam keadaan berhenti 

bekerja atau istirahat di situ pasti tlepon Di situ 

seorang wanita itu akan merasa di perhatikan selain itu 

untuk mengontrol dia lagi sedang apa” 

                                                             
152 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan 18 Februari 2022. 



 

94 
 

Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran II yang dijelaskan oleh Ibu Siti Asluah, 

“Ya antara suami dan istri yow kuwi mas, komunikasi 

walupun podo-podo kerjone dari pagi sampek sore, 

mboh ra ketang sedelet mboh 5 menit 10 menit harus 

ngobrol lah intine, terus saling memahami nek podo 

podo repot e.”153 

 

Diterjemahkan oleh penliti: 

“Ya antara suami dan istri itu harus berkomunikasi 

walaupun sama-sama bekerja dari pagi sampai sore, 

baik itu hanya lima menit sepuluh menit harus ngobrol, 

terus saling memahami jika sama-sama sibuk”. 

Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran III yang dijelaskan oleh ibu Sri Astuti, 

“Menjaga komunikasi yang baik ya walupun kulo 

mboten setiap hari komunikasi, dadi aku karo pak e ki 

nek gak puenteng ngono gak tleponan, kadang 

watsapan sama irul, kalok kro irul watsapan setiap 

hari, yow karo ngigetne anak lah, waktune sekolah, 

ngigetin wes sholat opo urong ngonow kuwi bendino 

kaleh irul”154. 

  Diterjemahkan oleh penliti: 

                                                             
153 Siti Asluah, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 

154 Sri Astuti, Hasil Wawancara. Magetan. Magetan 17 April 2022. 
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“Menjaga komunikasi yang baik ya walaupun  tidak 

setiap hari komunikasi, jadi saya sama bapak(suami) 

itu kalok tidak penting gak tlepon, kadang whatsapan 

sama irul(anak), kalok sama irul setiap hari, ya sama 

mengigatkan anak lah, waktunya sekolah, mengigatkan 

sudah sholat atau belum itu setiap hari kaleh irul”. 

Selain berkomunikasi, upaya yang dilakukan adalah 

dengan saling menunjukan rasa cinta dan kasih sayang antara 

suami istri. Cinta dan kasih sayang merupakan suatu unsur 

penting dalam keluarga, sebagaimana yang dingkapkan 

keluarga pekerja migran II, yang dijelaskan oleh Bapak 

Darmanto, 

“Keluarga sakinah itu kudu enek cinta mencintai, cinta 

pun yang datangnya bukan dari mata ngoten low, Tapi 

nek cintane kuwi neng istri cinta krono datang dari hati 

naik ke mata, insyaallah akan menjadi keluarga 

sakinah mawadah warahmah tapi nek cintane datang 

dari mata turun ke hati kuwi iso buyar, cintane iso 

ilang. ngerti wong wedok liyo isek pengen. Tapi nek 

cintane datang dari hati naik ke mata bedo, kuwi iso 

dadi keluarga seng sakinah terus langgeng”.155 

 

Diterjemahkan oleh penliti: 

“Keluarga sakinah itu harus ada rasa cinta mencintai, 

cinta pun yang datangnya bukan dari mata, Tapi 

cintanya itu kepada istri karena datang dari hati naik 

                                                             
155 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022 
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kemata, insyaallah akan menjadi keluarga sakinah 

mawadah warahmah, tetapi jika cintanya datang dari 

mata turun kehati itu bisa hancur, bisa hilang. Melihat 

perempuan lain masih mengiginkan. Tapi jika cintanya 

datang dari hati naik kemata berbeda, itu bisa menjadi 

keluaga yang sakinah dan bisa bertahan lama” 

Hal demikian juga dijelaskan oleh keluarga pekerja 

migran IV, yang dijelaskan oleh Bapak Agus Purwanto, 

“Saling menyayangi nek coro boso jowone yo podo 

tresnone, podo percayane, la nek wes kuwi mesti timbul 

kebersamaan dadi kehidupan menjadi tenang dan 

menjadi berkah”.156 

 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Saling menyayangi, jika dalam bahasa jawa podo 

tresnone (sama cintanya), sama percaya. La kalok 

sudah seperti itu pasti timbul kebersamaan, jadi 

kehidupan menjadi tenang dan berkah”. 

 

Saling memaafkan antara suami dan istri, dalam sebuah 

keluarga tidak selamanya dirasa tenang dan berjalan lancar 

sesuai yang dinginkan diawal pernikahan. Kadang kala ada 

permasalahan dalam keluarga yang dihadapi. Jika terjadi 

permasalahan dalam keluarga sebaiknya setiap orang baik 

suami ataupun istri tidak saling menyalahkan satu dengan yang 
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lainya. Terutama bagi seorang suami harus banyak bersabar 

dan selalu memaafkan istri bila melakukan kesalahan, begitu 

juga sebaliknya, seperti yang diungkapkan keluarga pekerja 

migran 1, yang dijelaskan oleh Bapak Sutono, 

“Terus nek missal enek masalah dalam keluarga Yo 

awak e dewe kudu rebutan salah/ngalah, ojo rebutan 

bener. Soal e nek awak e dewe rebutan bener masalah e 

kuwi gak bar-bar,  Makane nek dadi wong lanang iku 

kudu akeh akeh ngalah e, soal e wong wedok iku nek di 

kon ngalah mesti gak gelem. Makane wong lanang iku 

kudu lembar manah e, ombo sabar e dadi wong lanang 

kudu paham masalah iku. Apalagi rejeki seorang laki-

laki iku kan yow kaitan banget ambek sifat e awak e 

dewe neg wong wedok. Nek awak e dewe neng wong 

wedok iku kasar rejeki kita juga tidak akan lancar.”  

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Ya kita itu harus berebut salah/mengalah dalam 

keluarga,kalok semisal ada masalah dalam keluarga 

jangan berebut benar, soalnya kalok kita saling berebut 

benar masalah yang ada dalam keluarga tidak akan 

selesai-selesai. Oleh sebab itu kalok jadi laki-

laki(Suami) harus banyak mengalah, soalnya seorang 

peremuan(istri) itu kalok disuruh mengalah pasti tidak 

mau. Oleh karena itu seorang laki-laki itu harus 

mempunyai rasa sabar yang luas. Jadi seorang laki-laki 

harus paham masalah seperti itu. Apalagi rejeki 

seorang suami sangat berkaitan dengan sifatnya 

terhadap istri, kalok suami kepada istri itu kasar 

rejekinya juga tidak akan lancar.” 
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Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran III yang dijelaskan oleh bapak Maryono, 

“Walupun neng dalam rumah tangga enek masalah 

ekonomi yow opo seng penting ki sabar, la nek podo 

podo emosine kuwi malah tambah dowo, dadi yow podo 

ben iso ngoreksi diri ngonow low, bar kuwi terus iso 

anteng maneh iso bersatu”.157 

Diterjemahkan oleh peneliti: 

“Walaupun dalam rumah tangga ada masalah 

ekonomi, yang penting itu sabar, karena jika sama-

sama emosi masalah yang ada bisa tambah panjang, 

jadi biar bisa sama-sama mengoreksi dirilah, setelah 

itu bisa tenang lagi, bisa bersatu.” 

Saling perhatian, menasehati dan membimbing antara 

suami dan istri, merupakan pondasi yang utama dalam sebuah 

keluarga dengan begitu keluarga akan merasa nyaman. Seperti 

yang diungkapkan oleh keluarga pekerja migran I yang 

dijelaskan oleh Ibu Dewi Susanti, 

“Upayane untuk mewujudkan keluarga sakinah itu yo 

kudu ngerteni mas yo jeneng uwongkan yo gak mesti 

bener terus tow, kadang yo salah barang dadi 

seumpomo aku iku salah yow bojoku tak kon 

ngelengne/menegur mas,jeneng e wongkan gak mesti 

bener tow, dadi kudu enek seng negur/ngelengne. Yo 
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ibarat e tuntunono, saling nunton, saling mengigatkan 

siji lan sijine”158 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Ya harus pengertian mas, ya namanya orangkan gak 

selamanya bener teruskan, kadang juga melakukan 

kesalahan, jadi sumpama aku salah ya suami harus 

menegur, begitu juga sebaliknya,. Yang namanya 

manusiakan gak mesti bener terus kan, jadi harus ada 

yang menigatkan, seperti halnya saling menuntun, 

saling mengigatkan satu dengan yang lainya” 

Hal demikian juga diungkapkan dari keluarga pekerja 

migran III, yang dijelaskan oleh Bapak maryono, 

“yo kudu podo pengerten wong wedok kaleh kulo lan 

sebalik e dadi keluarga ben iso saling menghargai, 

saling pecaya gek saling menyayangi,159  

 Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Ya harus saling pengerian istri dengan saya dan 

sebaliknya, jadi keluarga bisa saling menghargai, 

saling percaya,saling menyayangi”. 

Dijelaskan juga oleh Ibu Sri Astuti dari keluarga 

pekerja migran IV. Upaya dalam mempertahankan keutuhan 
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keluarganya agar tetap sakinah salah satunya adalah dengan 

saling menghargai hak-hak suami begtu juga sebaliknya, 

 “Saling mempercayai, saling mengasihi antara suami 

dan istri, dan menghargai hak-hak suami dan istri”.160 

 

Upaya yang selanjutnya adalah adanya rasa saling 

percaya antara suami dan istri dan selalu berpasangka baik dan 

tidak mudah percaya dengan berita-berita negatif dari orang  

tentang istri/suami jika belum melihat secara langsung. Dengan 

demikian kehidupan dalam keluarga bisa tenang dan tentram. 

Sebagaiman yang diungkapkan oleh keluarga pekerja migran 

III, yang dijelaskan oleh Bapak Maryono, 

“Saling pecaya gek saling menyayangi, ,terus kudu 

sabar maksud e kan ojo mudah percayo karo omongane 

uwong, isu isu ngono kae., jdi rumah tangga ki iso 

terjaga keharmonisan e”161. 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Saling percaya,saling menyayangi, terus harus sabar 

maksudnya jangan mudah percaya apa yang dikatakan 

orang isu-isu seperti itu jadi didalam rumah tangga 

bisa terjaga keharmonisanya. 

Senada dengan pendapat yang dijelaskan oleh  Bapak 

Maryono, Ibu Sri Astuti menjelaskan, 
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“Seng jelas ki yow saling percoyo, oh bojoku ki neng 

omah ngene, aku kan kerja ya buat keluarga, punya 

gaji yow buat keluarga tak kirimne, yang pentingkan 

keluargalah yang utama.”162 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Yang jelas itu ya saling percaya kalok suami saya 

dirumah seperti ini, saya bekerja kan juga buat 

keluarga, dapat gaji ya buat keluarga saya kirim, yang 

penting keluargalah yang utama”. 

Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran I, yang dijelaskan oleh bapak Sutono, 

“Jangan dengar apa yang dikatakan orang, eh  bojomu 

begini-begini ojo pernah percoyo ngono kuwi kalok 

belum melihat terang-terangan mata sendiri”163 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Jangan dengar apa yang dikatakan orang, eh istrimu 

begini-begini, jangan pernah percaya hal seperti itu. 

Kalok belum pernah melihat terang-terangan mata 

sendiri.” 

Upaya selanjutnya adalah dengan selalu beperdoman 

pada agama, mempunyai iman yang kuat, selalu mendekatkan 

diri kepada Allah SWT, dan mengikuti sunah Rasullulah SAW, 
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sebagaimana yang di ungkapkan oleh keluarga pekerja migran 

III, yang dijelaskan oleh Bapak Maryono, 

“Kuncine kuwi low agama, seng penteng ke cedek karo 

gustialloh nk keadaane adoh,  sholat 5 waktu ojo 

sampek ketinggalan, gek aku yow ngigetne jugak seng 

neg kono nek senggang ki kudu sholat, ngaji opo nyapo 

kono, terus nek enek maslah dalam rumah tangga ki  

sholat tahajut, njalok petunjuk marang gustiallah.164 

Diterjemahkan oleh peneliti:  

“Kuncinya itu lah agama, yang penting dekakat sama 

Allah SWT jika berada jauh, sholat lima waktu jangan 

sampek ketinggalan. Dan saya juga mengigatkan juga 

sama yang disana (Istri) jika ada waktu luang harus 

sholat, ngaji, atau apa gitu. Terus jika ada masalah 

dalam rumah tangga sholat tahajut, meminta petunjuk 

kepada Allah SWT.” 

Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran I, yang dijelaskan Bapak Sutono, 

“Seng jelas ki seng paling utama Selalu bepedoman 

pada Agama dan  kitab suci Al-Qur’an soal e yang 

paling lurus benar yow iku, soal e seng misahne hak 

dan batil yow iku. Yow iku soal e pedoman hidup setiap 

menungso.”165 

Diterjemahkan oleh peneliti: 
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“Yang jelas dan yang paling utama yaitu, selalu 

berpedoman pada Agama dan kitab suci Al-Qur’an. 

Karena yang paling lurus dan benar itu, karena yang 

memisahkan hak dan batil itu. Ya itu pedoman hidup 

setiap manusia.” 

Hal demikian juga diungkapkan oleh keluarga pekerja 

migran II, yang dijelaskan oleh Bapak Darmanto, 

“Sing damel mempertahankan keluarga niku didasar 

sesuai kanjeng nabi Muhammad Saw, diniati dengan 

ikut kanjeng nabi rosululoh SAW.:166 

Diterjemahkan Oleh Peneliti: 

“Yang buat mempertahankan keluarga itu didasari 

sesuai Nabi Muhammad SAW, diniati dengan ikut 

Rosullulah SAW.” 

 Upaya selanjutnya untuk mempertahankan keutuhan 

keluarganya agar tetap sakinah adalah dengan terpenuhinya 

kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Sebagaimana yang 

diungkapakan keluarga pekerja migran I yang dijelaskan oleh 

Bapak Sutono, 

“Ekonomi keluarga terpenuhi soal e kadang kesulitan 

dalam masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab, 

pemicu permasalahan dalam keluarga ibarat e ora 

mangan sedino rong dino biasa terus telung dino 
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patang dino teko seminggu yow rame geger. Dadi nek 

ekonomine lancar keluarga ki iso tenang.”167 

 

Diterjemahkan oleh peneliti 

“Ekonomi terpenuhi, kadang kesulitan masalah 

ekonomi sering menjadi penyebab atau pemicu 

permasalahan dalam keluarga, seperti halnya tidak 

makan satu hari dua hari biasa, terus tiga hari empat 

hari baru bermasalah.jadi jika ekonomi lancer itu bisa 

tenang.” 

 

B. Analisis Upaya Keluarga Pekerja Migran Indonesia di 

Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten 

Magetan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah 

tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap 

keluarga. berdasarkan data penelitian yang telah dijelaskan 

dalam sub Bab A dapat diketahui bagaimana upaya para 

keluarga pekerja migran Indonesia untuk mempertahankan 

keutuhan keluarganya. Upaya yang dilakukan oleh keluarga 

keluarga PMI di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan dalam mewujudkan keluarga sakinah, 

yaitu:  
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1. Menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, 

Banyak dari narasumber mengatakan bahwa salah satu 

upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah 

adalah dengan selalu menjaga komunikasi. Baik komunikasi 

antara suami dan istri ataupun komunikasi orang tua dengan 

anak. Walupun dalam keluarga pekerja migran Indonesia hidup 

berjauhan, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak 

berkomunikasi. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini masalah 

komunikasi bukan menjadi hal yang sulit. Dengan 

perkembangan zaman yang semakin modern dan teknologi 

komunikasi yang semakin maju memudahkan orang untuk 

berkomunikasi jarak jauh. Walaupun suami dan istri tidak 

bertemu secara langsung tetapi bisa saling memberikan 

perhatian antara suami dan istri.  

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutono upaya 

yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah 

dengan sering berkomunikasi antara suami dan istri. Karena 

komunikasi itu sangat penting dalam keluarga, jika dalam 

keluarga itu tdak ada komunikasi maka akan banyak prasangka 

negatif antara suami dan istri.168 Ibu Siti Asluah juga 

menyampaikan bahwa antara suami dan istri itu harus 
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komunikasi setiap hari walaupun sama-sama bekerja dari pagi 

sampai sore. Meskipun hanya komunikasi sebentar hanya lima 

menit atau sepuluh menit itu harus dilakukan.169  

Ibu Sri Astuti juga menjelaskan upaya untuk 

mewujudkan keluarga sakinah itu dengan menjaga komunikasi 

yang baik dalam keluarga. Ibu Sri Astuti hanya melakukan 

komunikasi dengan Suami hanya satu minggu satu kali sampai 

dengan dua kali saja melalu telepon ataupun whatsap. Selain 

komunikasi dengan suami, juga  melakukan komunikasi 

dengan anak melalui tlepon ataupun whatsap yang beliau 

lakukan setiap hari. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan 

memberi perhatian kepada anak walaupun jarak jauh.170  

Peneliti setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh 

beberapa narasumber. Dengan sering berkomunikasi antara 

anggota keluarga baik suami dengan istri atau orang tua ke 

anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori bahwa 

salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah 

dengan membangun komunikasi yang baik antara anggota 

keluarga. Karena kebutuhan berkomunikasi merupakan 

kebutuhan semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Peran 
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yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga banyak hal yang 

dirasakan tidak sesuai harapan dan kenyataan. Oleh karena itu 

diperlukan komunikasi untuk menjebatani kesalah pahaman 

antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainya, seperti 

istri terhadap suami atau sebaliknya, anak terhadap orang tua 

atau sebaliknya. Akan memicu konflik yang semula kecil dan 

dapat menjadi besar karena tidak adanya komunikasi dalam 

keluarga. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan rasional adalah 

dengan berbicara, sehingga keutuhan rumah tangga dapat 

dipertahankan.171 

2. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga  

Aspek ekonomi sangat penting dipertimbangkan 

dalam membangun keluarga, sebab sejahtera atau tidaknya 

keluarga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Ekonomi bukan 

segalanya dan bukan pula tujuan utama dalam membangun 

keluarga. Kelestarian dan sejahteran keluarga sangat 

tergantung dengan adanya ekonomi keluarga yang  memadai. 

172 Seperti yang disampaikan Bapak Sutono, salah satu 
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penyebab atau pemicu konflik dalam keluarga adalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, oleh karena 

itu jika ekonomi dalam keluarga lancar keluarga akan merasa 

tenang dan sejahtera.173 

3. Selalu perhatian terhadap suami atau istri 

Didalam rumah tangga yang semakin bertambah usia 

perkawinanya maka kasih sayang dalam keluarga harus lebih 

ditingkatkan dengan mengembangkan beberapa singkap, salah 

satunya adalah dengan saling perhatian terhadap suami atau 

istri.174 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Maryono 

bahwa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah harus 

perhatian antara suami istri, dengan begitu antara suami dan 

isteri bisa saling menghargai, saling percaya dan saling 

menyayangi. Salah satu perhatiaan yang diberikan bapak 

Maryono kepada istri adalah selalu mengigatkan istri untuk 

sholat, mengaji, dan melakukan kegiatan agama yang 

lainya.175Bapak Sutono juga menjelaskan salah satu perhatian 

yang ia lakukan terhadap istrinya adalah dengan selalu, 

menanyakan keadaan istri yang menjadi pekerja migran, beliau 

juga menjelaskan bahwa dengan selalu menanyakan keadaan 
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istri yang menjadi PMI maka seorang istiri itu akan merasa di 

perhatikan oleh suami walupun hanya melalui media 

telepon.176 

  Pupuk cinta kasih sayang dalam perkawinan itu 

wujudnya dengan saling memberi perhatian, saling bercanda, 

saling memanjakan pasangan, saling memuji dengan berbagai 

ungkapan yang membahagiakan. Selalu mengucapkan kata 

indah dan menampilkan sikap yang menyejukkan hati 

pasangan adalah suatu cara untuk memupuk rasa cinta kasih 

suami istri. Jika diantara pasangan sering mengeluarkan kata-

kata menyakitkan atau bersikap kasar terhadap pasangan akan 

menghilangkan cinta kasih dihati pasangan.177 Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat: 148  

َن اْلقَْولِّ  ءِّ مِّ ُ اْلَجْهَر بِّالسُّْوۤ بُّ ّٰللاه يْ اِّ ََل يُحِّ ُ َسمِّ عًا َعلِّْيًماَلَّ َمْن ظُلَِّم   َوَكاَن ّٰللاه  

Artinya:   

“Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang 

diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang 

yang dianiaya . Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha Mengetahui”.178 
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 Dalam Tafsir Ibnu Katsir Jus 6 dijelaskan bahwa Allah 

SWT tidak menyukai seseorang mendoakan kejelekan 

(menyumpahi) kecuali ia dizhalimi. Dan apabila dia sabar 

maka hal itu lebih baik baginya.179 Sebagaimana dalam hadis 

Rosulullah SAW 

قُْل َخْيًرا أَْو ِلَيْصُمتْ َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل َواْليَْوِماْْلِخِر فَْليَ   

Artinya:  “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau 

hendaklah ia diam.”(HR. al-Bukhari dan 

Muslim).180 

 Oleh karena itu antara suami istri ataupun dengan 

anggota keluarga yang lainya hendaknya selalu berbicara yang 

baik, lemah lembut, dan tidak berbicara kasar. Dan apabila 

tidak bisa berbicara baik lebih baik diam. Dengan demikian 

tidak akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga yang 

bisa menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami 

istri. Sehingga antara suami istri bisa saling menjaga perasaan 

agar tidak menyakiti karena berbicara tidak baik. 
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4. Saling menunjukankan cinta dan kasih sayang antara suami 

istri 

  Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Darmanto 

upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah itu harus ada rasa 

saling  mencintai, cinta yang datangnya dari hati dan bukan 

dari mata, karena jika cinta terhadap istri datang dari mata 

turun kehati itu bisa hancur, bisa hilang. Tetapi jika cintanya 

kepada istri berasal dari hati dan kemudian naik kemata 

insyaallah akan menjadi keluarga sakinah mawadah, 

warahmah, dan bisa bertahan lama, begitu juga sebaliknya.181 

Bapak Agus Purwanto juga berpendapat bahwa upaya yang 

dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan 

saling menyayangi, kalok dalam bahasa jawa podo tresnone 

(sama cintanya), sama percaya, kalok sudah seperti itu pasti 

timbul kebersamaan, jadi kehidupan menjadi tenang dan 

berkah.182 

  Penulis setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh 

narasumber bahwa dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang 

antara suami ataupun istri maka termewujudnya keluarga yang 

sakinah akan didapatkan, karena dengan adanya rasa cinta yang 

                                                             
181 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 

182 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan. 20 Maret 2022. 
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tulus dari hati perkawinan bisa bertahan lama. Selalu memupuk 

cinta kasih di antara suami dan istri ini akan membantu 

memperkokoh komitmen terhadap pasangan, sehingga tidak 

ada lagi keinginan terhadap lawan jenis lain, sehingga dihati 

setiap pasangan akan muncul tekad untuk amanah dalam cinta  

demi menyempurnkan pengabdian kepada Allah SWT.183 

5. Saling memaafkan/Mengalah 

Semua orang yang berkeluarga pasti tidak mengiginkan 

adanya konflik yang muncul dalam keluarga. Namun dalam 

kehidupan rumah tangga hampir setiap orang mengalami 

permasalahan yang dapat menggagu kesakinahan dalam 

keluarganya, namun hal tersebut tergantung dari bagaiman 

mereka dalam menghadapi permasalah tersebut, jika dalam 

keluarga tersebut dapat menghadapi permasalahan dengan 

baik, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi 

keluarga, namun jika sebaliknya bisa memberikan dampat 

negatif terhadap keluarga. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

bapak Sutono upaya yang Bapak Sutono lakukan jika terjadi 

permasalahan dalam keluarga adalah harus adanya sikap saling 

memaafkan/saling mengalah dan tidak merasa yang paling 

benar dalam keluarga  jika dalam bahasa jawa ”kudu rebutan 

                                                             
183 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,114. 
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salah ojo rebutan bener”184. Dengan adanya sikap seperti itu 

maka permasalahan yang ada bisa cepat diselelsaikan. Hal 

demikian juga disampaikan oleh Bapak Maryono jika terjadi 

permasalahan dalam keluarga harus ada sikap saling 

mengalah/saling memaafkan dan sabar antara suami isteri.185 

Sebagimana yang disebutkan dalam teori bahwa salah 

satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah adanya 

saling memaafkan antara suami dan istri diamana suami dan 

istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas 

kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak 

terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab 

terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat 

menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan. 

Hubungan yang baik antar sesama akan menciptakan suasana 

yang aman, tentram, dan damai yang mengantar pada 

kesakinahan sebuah keluarga.186 

6. Saling Percaya atau berprasangka baik dalam keluarga 

  Saling percaya dengan suami istri dan selalu 

berprasngka baik kehidupan keluarga akan menjadi tentram 

dan bisa bertahan lama. Seperti yang disampaikan Bapak Agus 

                                                             
184 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan. 18 Februari 2022. 

185 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan. 20 Maret 2022. 

186 Ibid. 
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Purwanto mengungkapkan saya kan tidak mengetahuI 

kehidupan istri saya disana bagaimana, begitu juga sebaliknya. 

Kadang sering ada isu negatif tentang saya ataupun istri saya 

dari orang. jika sudah saling percaya antara suami istri berita 

negatif seperti itu tidak menjadi permasalahan. Oleh karena itu 

kehidupan keluarga bisa nyaman,tentram dan berkah.187 Bapak 

Maryono juga menjelaskan Saling percaya, saling menyayangi, 

terus harus sabar maksudnya jangan mudah percaya apa yang 

dikatakan orang isu-isu seperti itu. Jadi didalam rumah tangga 

bisa terjaga keharmonisanya. 188  

Begitu juga dengan ibu Sri Astuti jika keadaan jauh 

dengan suami beliau mengatkan salah satu upaya agar 

keluarganya tetap sakinah adalah dengan saling percaya 

dengan suaminya kalok suami saya dirumah seperti ini, saya 

bekerja kan juga buat keluarga, dapat gaji ya buat keluarga 

saya kirim, yang penting keluargalah yang utama”. 189 Bapak 

Sutono juga menjelaskan bila keadaan jauh dengan istri untuk 

jangan mudah percaya terhadap perkataan orang lain terhadap 

                                                             
187 Agus Purwanto, Hasil Wawancara, Magetan 17 April 2022. 

188 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan. 20 Maret 2022 

189 Suyatmi, Hasi Wawancara, Magetan. 20  Maret 2022. 
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isu-isu negatif terhadap istrinya jika belum mengetahui 

kebenaranya secara langsung. 190  

Memang seharusnya bagi keluarga pekerja migran yang 

hidup berjauhan harus selalu berprasangka baik dengan 

pasangananya, dengan begitu keutuhan keluarganya bisa 

bertahan dengan baik. Dalam teori juga dijelaskan bahwa 

suami istri hendaknya saling percaya dan selalu berprasangka 

baik dengan pasanganya. Prasangka baik dalam keluarga akan 

lebih menentramkan hati, sehingga permasalahan yang muncul 

dalam keluarga bisa diminimalir.191 Firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 12:  

ََل تََجسَّسُْوا ٰيٓ  َن الظَّن ِّۖ اِّنَّ بَْعَض الظَّن ِّ اِّثٌْم وَّ ْيَن ٰاَمنُوا اْجتَنِّبُْوا َكثِّْيًرا م ِّ اَيَُّها الَّذِّ

ْهتُُمْوهُ  وَ  ْيهِّ َمْيتًا فََكرِّ بُّ اََحدُكُْم اَْن يَّأْكَُل لَْحَم اَخِّ ََل يَْغتَْب بَّْعُضكُْم بَْعًضا  اَيُحِّ

ْيمٌ  حِّ اٌب رَّ َ تَوَّ َ  اِّنَّ ّٰللاه  َواتَّقُوا ّٰللاه

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah 

mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 

                                                             
190 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan. 18 Februari 2022. 

191 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 45. 
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diantara kamu yang suka memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat 

lagi Maha Penyayang”.192 

 

7. Selalu Berpedoman Pada Agama dan Mengikuti Sunnah 

Rosulullah SAW 

Agama memegang peran yang sangat penting dalam 

membangun kelestarian perkawinan. Pasangan yang memiliki 

komitmen agama yang baik pastilah akan mampu menghadapi 

berbagai permasalahan dengan baik dan bijaksana. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Maryono bahwa 

agama adalah kuncinya dalam mempertahankan keharmonisan 

keluarga. Jika dalam keadaan jauh dengan suami atau istri yang 

paling penting adalah dekat dengan Allah SWT, melaksankan 

sholat lima waktu, sholat sunnah , mengaji, atau melakukan 

kegiatan keagamaan lainya.193 Bapak Sutono juga 

menyampaikan bahwa yang paling utama dalam 

mempertahankan keluarga adalah selalu berpedoman pada 

Agama dan Kitab suci Al-Qur’an, karena yang paling lurus dan 

benar itu, yang menjadi pedoman hidup manusia, karena yang 

                                                             
 192 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya,  

193 Maryono, Hasil Wawancara, Magetan. 20 Maret 2022. 
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memisahkan hak dan batil adalah itu. 194 Bapak Darmanto juga 

demikian dalam mempertahankan keluarga itu didasari sesuai 

sunnah Nabi Muhammad SAW dan diniati dengan ikut 

Rosullulah SAW.195Apabila dalam keluarga agama tumbuh 

subur, maka ketenagan dan kedamian akan terwujud dalam 

keluarga tersebut. 

Berdasarkan keterangan dari keluarga pekerja migran 

Indonesia tersebut, upaya-upaya yang mereka lakukan jika 

dikaitkan dengan teori seperti yang dijelaskan dalam bab II 

menurut penulis bisa dikatakan sesuai dan berhasil, karena 

faktanya dalam keluarga pekerja migran Indonesia tersebut 

tidak ada permasalahan yang serius yang dapat mengakibatkan 

konflik-konflik yang berkepanjangan yang mengarah pada 

perceraian, dan keluarga mereka baik-baik saja tanpa ada 

permasalahan yang berarti. 

 

 

 

 

 

                                                             
194 Sutono, Hasil Wawancara, Magetan. 18 Februari 2022. 

195 Darmanto, Hasil Wawancara, Magetan 15 Maret 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasi Analisis pada Bab III dan IV maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Keluarga pekerja migran Indonesia di Desa Dukuh 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan bisa dikatakan 

sakinah, karena keluarga pekerja migran Indonesia tersebut 

sudah memahami makna keluarga sakinah, serta sudah 

memenuhi kriteria keluarga sakinah seperti yang sudah 

dijelaskan dalam teori. Sedangkan pemahaman mereka terkait 

keluarga adalah keluarga yang tentram, damai, adanya 

komunikasi yang baik dalam keuarga, adanya musyawarah dan 

adanya saling perhatian serta adanya kasih sayang antara suami 

istri ataupun anggota keluarga yang lainya. 

Upaya dalam keluarga pekerja migran Indonesia di Desa 

Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dalam 

mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa cara yang mereka 

lakukan yakni: Menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, 

terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, selalu perhatian 

terhadap suami istri, saling menunjukankan cinta dan kasih 

sayang antara suami istri, Saling memaafkan/Mengalah, Saling 

percaya/berprasangka baik dalam keluarga, dan selalu 
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berpedoman pada agama serta mengikuti sunnah Rosulullah 

SAW. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan 

bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan refrensi 

untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk 

lebih memperdalam penelitian selanjutnya terkait keluarga 

sakinah dalam keluarga pekerja migran Indonesia. 

2. Bagi Masyarakat, diharapkan tidak memandang negatif 

kehidupan keluarga pekerja migran Indonesia yang selalu 

dikaitkan dengan berita-berita yang kurang baik dan 

beranggapan bahwa penyebab konflik, dan perceraian 

yang sering terjadi dalam masayarakat karena mereka yang 

menjadi pekerja migran Indonesia. Karena faktanya 

banyak keluarga pekerja migran Indonesia yang tetap 

sakinah dan kehidupan dalam keluarganya tetap berjalan 

lancar, damai dan tenang. 

3. Bagi Pemerintah, diharapkan bisa lebih meningkatkan 

program-program pemberdayaan terhadap keluarga 

pekerja migran Indonesia, baik bagi keluarga yang di 

tinggalkan ataupun pekerja migran Indonesia yang sudah 

tidak aktif. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut 

semakin baik, sejahtera aman dan damai. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

1. Keluarga pekerja migran Indonesia I 

Nama  : Sutono 39 Tahun dan Ibu Dewi susanti 36 

Tahun 

Alamat : Desa Dukuh Dusun Banjarejo Rt 004 Rw 

004 Kecamatan Lembeyan  Kabupaten 

Magetan 

Hari/Tanggal : Magetan 18 februari 2022 

 

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi 

pekerja migran Indonesia ? 

Bapak ST  : Sekitar 5 tahunan lah mas di Malaisiya 

mulai tahun 2009  teko 2014 

Ibu DS : Kalau saya kerja diluar niku mulai 2014, 

niku sak bar e bapak wangsul sampai 

sekarang mas 2022 di Hongkong 

Peneliti : Apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait 

makna keluarga sakinah ? 

Bapak ST : Keluarga sakinah niku geh keluarga seng 

guyub rukun, ayem tentrem, songko 

lekasane mbagun keluargo, yo untuk 

mencapai itu yo perlu sebuah perjuangan 

Ibu DS : Yowes sami kaleh bapak niku mau mas, 

geh keluarga sakinah niku geh keluarga 

seng ayem tentrem,seng gak enek masalah 

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan 

dalam keluarga selama menjadi pekerja 

migran Indonesia ? dan bagaimana 

solusinya jika ada permasalahan ? 

Bapak St : Yo selama iki gak enek mas, masalah seng 

serius, paling masalah yow ngonow kae 
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kadang bojo dihubungi angel pas keadaan 

penting, tapi yow jarang ngonow kuwi. 

Justru dalam keluarga yang berjauhan 

durong mesti akeh masalah mas, dadi 

durong mesti nek keadaane adoh karo bojo 

kuwi akeh masalah, malah kadang nek ng 

omah masalah rumah tangga malah luweh 

akeh. ibarat e gelas iku nek cedek bentikan 

luweh nemen bedo nek adoh, maksud e 

nek bendino amor masalah iso ugo malah 

luweh akeh soal e ketok, la nek adohkan 

gak ketok. 

Peneliti : Upaya apa yang Bapak Ibu lakukan 

untuk mewujudkan keluarga sakinah ? 

Bapak ST : Sering berkomunikasi antara suami istri 

soal e komunikasi kuwi penting, nek dalam 

keluarga ogak enek komunikasi, ogak enek 

canda dan tawanya pastilah banyak suzhon 

begini-begini antara suami istri, opo 

maneh nek keadaan e kerjo ng luar.Yo 

sepele kuwi kalok malam kita dalam 

keaadaan jauh yow harus tlepon ra ketang 

wi ko bar e tlepon dek e terus turu harus di 

tlepon untuk mengecek, yo gak mesti 

bengi kapan itu orangnya dalam keadaan 

berheti bekerja atau istirahat mesti tlepon. 

Di situ seorang wanita itu akan merasa di 

perhatikan selain itu untuk mengontrol dia 

lagi sedang apa. Terus ekonomi keluarga 

terpenuhi soal e kadang kesulitan dalam 

masalah ekonomi sering kali menjadi 

penyebab, pemicu permasalahan dalam 

keluarga ibarat e ora mangan sedino rong 

dino biasa terus telung dino patang dino 
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teko seminggu yow rame geger. Dadi nek 

ekonomine lancar keluarga ki iso tenang. 

Seng jelas ki seng paling utama Selalu 

bepedoman pada Agama dan  kitab suci 

Al-Qur’an soal e yang paling lurus benar 

yow iku, soal e seng misahne hak dan batil 

yow iku. Yow iku soal e pedoman hidup 

setiap menungso. 

Ibu DS : Upayane untuk mewujudkan keluarga 

sakinah itu yo kudu ngerteni mas yo 

jeneng uwongkan yo gak mesti bener terus 

tow, kadang yo salah barang dadi 

seumpomo aku iku salah yow bojoku tak 

kon ngelengne/menegur mas,jeneng e 

wongkan gak mesti bener tow, dadi kudu 

enek seng negur/ngelengne. Yo ibarat e 

tuntunono, saling nunton, saling 

mengigatkan siji lan sijine 

 

2. Keluarga pekerja migran Indonesia II 

Nama  : Darmanto 40 Tahun dan Ibu Siti Asluah 

39 Tahun 

Alamat : Desa Dukuh Dusun Dukuh Rt 003 Rw 

004  Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Hari/Tanggal : Magetan 15 Maret 2022. 
 

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi 

pekerja migran Indonesia ? 

Bapak DM : Dari 2009 sampai 2018 mas di malaisiya 

Ibu SA : Yang terkhir niki 2019 awal niko, sak 
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dereng enek corona, sampai sak niki 2022 

Peneliti : Apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait 

makna keluarga sakinah ? 

Bapak DM : Keluarga sakinah kuwi diantara satu 

dengan yang lainya kuwi kudu enek kasih 

sayang, antara suami dan istri kudu enek 

kasih sayang. Saumi kudu enek kasih 

sayang ke istri, istripun juga harus begitu 

kudu enek kasing sayang kepada suami, 

ngoten niku. La selain niku  harus ada 

komunikasi di antara suami istri, istri dan 

suami kudu enten komitmen, saling 

mengerti satu dengan yang lainya, mengisi 

kekurangan satu sama lain. Nek 

seumpomo istri punya kekurangan yang 

lain suami seng ngisi begitu sebaliknya. 

Terus nek enek masalah kuwi kudu di 

musyawarhne kuwi seng diarani keluarga 

sakinah mawadah warahmah. Keluarga 

nek enek masalah gak di musyawarahne 

gak enek komunikasi kuwi gak enek 

critane dadi keluarga sakinah, enggeh to 

Ibu SA : Keluarga sakinah niku seng jelas saling 

memahami, terbukalah intine antara suami 

dan istri, dadi nek enek masalah sepele, 

besar atau kecil kudu saling terbuka 

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan 

dalam keluarga selama menjadi pekerja 

migran Indonesia ? dan bagaimana 

solusinya jika ada permasalahan ? 

Bapak DM 

dan Ibu SA 

: Alhmdulillah gak pernah enek masalah 

mas, apik apik ae. 

Peneliti : Upaya apa yang Bapak Ibu lakukan 
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untuk mewujudkan keluarga sakinah ? 

Bapak DM : Keluarga sakinah itu kudu enek cinta 

mencintai, cinta pun yang datangnya 

bukan dari mata ngoten low, Tapi nek 

cintane kuwi neng istri cinta krono datang 

dari hati naik ke mata, insyaallah akan 

menjadi keluarga sakinah mawadah 

warahmah tapi nek cintane datang dari 

mata turun ke hati kuwi iso buyar, cintane 

iso ilang. ngerti wong wedok liyo isek 

pengen. Tapi nek cintane datang dari hati 

naik ke mata bedo, kuwi iso dadi keluarga 

seng sakinah terus langgeng, didasar sesuai 

kanjeng nabi Muhammad Saw, diniati 

dengan ikut kanjeng nabi rosululoh SAW 

Ibu SA : Ya antara suami dan istri yow kuwi mas, 

komunikasi walupun podo-podo kerjone 

dari pagi sampek sore, mboh ra ketang 

sedelet mboh 5 menit 10 menit harus 

ngobrol lah intine, terus saling memahami 

nek podo podo repot e 

 

3. Keluarga pekerja migran Indonesia III 

Nama  : Maryono 41 Tahun dan Ibu Suyatmi 38 

Tahun 

Alamat : Desa Dukuh Dusun Banjeng Rt 002 Rw 

003 Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Hari/Tanggal : Magetan 20 Maret 2022 

 

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi 

pekerja migran Indonesia ? 
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Bapak MR : Nek aku rumayan sumi mas sekitar 8 tahun 

neng malaisiya, budal 2014 terus muleh 

2017 

Ibu SM : Ya kalau saya yang terakhir ini 2017 

kemarin sampai tahun niki. 

Peneliti : Apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait 

makna keluarga sakinah ? 

Bapak MR : Keluarga sakinah kuwi yo nek aku neng 

keluarga kene yo saling percoyo, saling 

menghargai, saling mengerti satu sama 

lainya Walupun neng dalam rumah tangga 

enek masalah, yo opo seng penting ki 

sabar, saling menghargai, saling mengerti 

umpamane enek kisruh dalam rumah 

tangga paleng yowes ngonow kae yo 

masalah keuangan, masalah anak kadang 

yo ngono kuwi, rumah tanggake mesti 

enek mas’masalah e ngono kuwi 

Ibu SM : Keluarga sakinah keluarga yang apa ya, 

kita nikah kan cuma sumur hidup satu kali, 

yo nek prinsip ku seumur hidup satu kali, 

pokok e yo saling ngerti, saling menjaga, 

saling percoyo 

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan 

dalam keluarga selama menjadi pekerja 

migran Indonesia ? dan bagaimana 

solusinya jika ada permasalahan ? 

Bapak MR 

dan Ibu SM 

: Kadangkan yow perbedaan pendapat, aku 

karepku ngene gek karep bojoku ngono, ya 

sudah hal biasalah mas hal seperti itu.  

Kadang ya masalah pendidikan anak juga. 

Emang kebanyakan neng luar negrikan 

akeh godaane ngonow kae, tapi nek aku 

inget nek tujuanku neng luar negeri ke 
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kanggo keluarga, nyekolahne anak ngonow 

kuwi. Terus solusine yow kuwi mas sabar 

nek enek masalah soal e keadaane adoh, 

njalok petunjuk marang gustiallah, terus 

nek cek cok perbedaan pendapat ngonow 

kuwi meneng disek, disaring endi seng 

bener di pelajari, bar kuwi nek wes podo 

adem e lagi tlepon maneh, jadi kan gak 

lama kok wes sepuh e nyapo berantem nek 

aku ngono 

Peneliti : Upaya apa yang Bapak Ibu lakukan 

untuk mewujudkan keluarga sakinah ? 

Bapak MR : Ya harus saling pengerian istri dengan 

saya dan sebaliknya, jadi keluarga bisa 

saling menghargai, saling percaya,saling 

menyayangi, Saling pecaya gek saling 

menyayangi, ,terus kudu sabar maksud e 

kan ojo mudah percayo karo omongane 

uwong, isu isu ngono kae., jdi rumah 

tangga ki iso terjaga keharmonisan e. 

Kuncine kuwi low agama, seng penteng ke 

cedek karo gustialloh nek keadaane adoh,  

sholat 5 waktu ojo sampek ketinggalan, 

gek aku yow ngigetne jugak seng neg kono 

nek senggang ki kudu sholat, ngaji opo 

nyapo kono, terus nek enek maslah dalam 

rumah tangga ki  sholat tahajut, njalok 

petunjuk marang gustiallah. Yo kudu podo 

pengerten wong wedok kaleh kulo lan 

sebalik e dadi keluarga ben iso saling 

menghargai, saling pecaya gek saling 

menyayangi, terus kudu sabar maksud e 

kan ojo mudah percayo karo omongane 



 

132 
 

uwong, isu isu ngono kae, jadi rumah 

tangga ki iso terjaga keharmonisan e. ya 

Walaupun dalam rumah tangga ada 

masalah ekonomi, yang penting itu sabar, 

karena jika sama-sama emosi masalah 

yang ada bisa tambah panjang, jadi biar 

bisa sama-sama mengoreksi dirilah, setelah 

itu bisa tenang lagi, bisa bersatu terus 

Jangan dengar apa yang dikatakan orang, 

eh  bojomu begini-begini ojo pernah 

percoyo ngono kuwi kalok belum melihat 

terang-terangan mata sendiri. 

Ibu SM : Seng jelas ki yow saling percoyo, oh 

bojoku ki neng omah ngene, aku kan kerja 

ya buat keluarga, punya gaji yow buat 

keluarga tak kirimne, yang pentingkan 

keluargalah yang utama 

 

4. Keluarga pekerja migran Indonesia IV 

Nama  : Agus Purwanto 43 Tahun dan Ibu Sri 

Astuti 39 Tahun 

Alamat : Desa Dukuh Dusun Tawangsari Rt 005 

Rw 002 Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Hari/Tanggal : Magetan 17 April 2022. 

 

Peneliti : Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi 

pekerja migran Indonesia ? 

Bapak AP : Sebelum e aku tiga tahun di malisiya mas 

dari tahun 2005 teko 2008, bar kuwi terus 

ten taiwan dari tahun 2008 teko 2012 

Ibu SA : Di Hongkong mas, ya rumayan lama lah, 
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sekitar 7 tahunan, bidal 2015 niko sampai 

sak niki 2022. 

Peneliti : Apa pemahaman Bapak dan Ibu terkait 

makna keluarga sakinah ? 

Bapak AP : Sakinah kuwi awal e dari sebuah 

perkawinan, kan sesuai sunah e Nabi 

Muhammad SAW bahwa harus 

berpasangan. La sakinah kuwi kan asline 

roso seneng, mawadah tresno dan 

warahmah itu rahmat, dadi keluarga 

sakinah kuwi keluarga seng neng jerone 

enek roso seneng, tresno, ayem, tentrem, 

dan berkah. 

Ibu SA : keluarga sakinah intine kanggo aku yow 

ketentraman, rasa cinta kasih antara suami 

dan istri. 

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan 

dalam keluarga selama menjadi pekerja 

migran Indonesia ? dan bagaimana 

solusinya jika ada permasalahan ? 

Bapak AP 

dan Ibu SA 

: Gak enek masalah mas, gak pernah padu 

ngonow kae 

Peneliti : Upaya apa yang Bapak Ibu lakukan 

untuk mewujudkan keluarga sakinah ? 

Bapak AP : Saling menyayangi nek coro boso jowone 

yo podo tresnone, podo percayane, la nek 

wes kuwi mesti timbul kebersamaan dadi 

kehidupan menjadi tenang dan menjadi 

berkah 

Ibu SA : Saling mempercayai, saling mengasihi 

antara suami dan istri, dan menghargai 

hak-hak suami dan istri 
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