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ABSTRAK 

 

Muchtar, Misbahuddin Ariq. 2022. Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap 

ImplementasiKeharmonisan Keluarga Jama’ah Tabligh. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Sakinah, Jama’ah Tabligh, Keluarga. 

Keselarasan dan keserasian di dalam keluarga dapat tercipta sebuah 

keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan 

mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan baik dalam tubuh 

keluarga maupun hubungannya dengan yang lain. Hal ini pun berlaku bagi semua 

keluarga, khususnya bagi keluarga Jama’ah Tabligh. Jama’ahTabligh sendiri 

adalah salah satu bentuk sebuah pergerakan dakwah yang ada di Indonesia, 

pergerakan dakwah ini sudah tersebar luas ke segala penjuru daerah termasuk di 

Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dalam pelaksanaan 

pergerakannya,Jama’ahTablighdaerah ini mengharuskan suamiuntuk 

meninggalkan istri dan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi 

masalah dalam pergerakan dakwah Jama’ahTabligh ini adalah anggapan negatif 

masyarakat terkait pelaksanaannya yang dianggap tidak sesuai karena 

meninggalkan keluarga dan akan berdampak pada keharmonisan keluarga 

termasuk terkait pemenuhan nafkah dan juga pengasuhan anak. Masyarakat 

menganggap hal ini berbeda dengan TKI yang meninggalakan keluarga untuk 

bekerja dan mencari nafkah, karena Jama’ah Tabligh meninggalkan keluarga 

untuk berdakwah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi 

Pemenuhan Nafkah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Keluarga 

Jama’ah Tabligh Di Desa Temboro Kabupaten Magetan?Bagaimana Implementasi 

Pengasuhan Anak Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Keluarga 

Jama’ah Tabligh Di Desa Temboro Kabupaten Magetan? 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

jenis penelitian Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan 

data dengan cara Editing, Organizing, dan Penemuan hasil riset. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan 

nafkah dan pengasuhan anak keluarga jamaah tabligh berjalan dengan baik. 

Dalam pemenuhan keduanya keluarga jamaah tabligh lebih mementingkan 

keluarga yang ditinggalkan dari khuruj itu sendiri. Suami memahami peran dan 

tanggung jawabnya secara penuh kepada keluarga yang akan ditinggal khuruj. 

Disaat khuruj, sebelum keberangkatan keluarga jamah tabligh telah 

mempersiapkan segalanya dengan baik dari nafkah dan pengasuhan anak yang 

dialihkan peranya kepada istri dan juga bantuan dari saudara serta tetangga 

terdekat agar istri juga tidak terlalu terbebani. Suami juga berperan memberikan 

pengarahan kepada istri agar semua berjalan dengan baik. 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
1
 Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat 

mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga 

dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu 

kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
2
 

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam 

masyarakat.Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan 

organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai 

tokoh pentingyang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh 

dan dibinanya. Keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap keluarga. 

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, 

ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi 

masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan 

menyempurarnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.
3
 

                                                             
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Graha media Press, 2014), 2.  
2Slamet Abidin,H.Aminuddin,FiqihMunakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 9. 
3 Ali Qaimi, Menggapai Lagit Masa Depan Anak, (Bogor: Cahaya, 2002), 14. 



 

 

Gunarsah berpendapat bahwa keluarga harmonis adalah apabila 

seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya 

rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan 

keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek 

fisik, mental, emosi, dan sosial.
4
 Untuk menerapkan dan mendapatkan 

sebuah keharmonisan dalam keluarga bukanlah hal yang mudah, karena 

titik berat dari sebuah keharmonisan adalah keselarasan dan keserasian. 

Keselarasan dan keserasian yang dimaksud adalah di dalam 

keluarga dapat tercipta sebuah keadaan yang sinergis diantara anggotanya 

yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan 

dengan penuh keseimbangan baik dalam tubuh keluarga maupun 

hubungannya dengan yang lain. Hal ini pun berlaku bagi semua keluarga, 

khususnya bagi keluarga yang anggota keluarganya memiliki kesibukan 

tersendiri di luar rumah yang memungkinkan untuk terjadi ketidak 

berfungsian salah satu anggota keluarga dan juga terjadinya kesalah 

pahaman antar anggota keluarga satu dengan yang lain yang dapat 

menimbulkan kegagalan dalam mencapai sebuah keseimbangan dalam 

tubuh keluarga. Contohnya adalah keluarga Jama’ah Tabligh.  

Jama’ah Tabligh sendiri adalah salah satu bentuk sebuah 

pergerakan dakwah yang ada di Indonesia, akan tetapi Jam’ah Tabligh ini 

bukan asli berasal dari Indonesia melainkan sebuah organisasi 

                                                             
4Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa,Psikologi Praktis Anak Remaja dan 

Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51. 



 

 

transnasional yang berasal dari India. Jama’ah Tabligh ini dipelopori dan 

dimulai di India oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy yang memiliki 

perhatian besar terhadap kondisi umat Islam pada saat itu. Tujuan utama 

pergerakan dakwah ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan 

meghidupkan makna-makna yang tekandung di dalam hadist-hadist Nabi. 

Di Indonesia sendiri, pergerakan dakwah ini sudah tersebar luas ke 

segala penjuru daerah termasuk di daerah Magetan, tepatnya di Desa 

Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Yang membuat daerah 

ini strategis adalah dikarenakan di daerah tersebut terdapat sebuah pondok 

pesantren bernama “Al-Fatah” dan mengusung usaha dakwah yang sama.  

Dalam pelaksanaan pergerakannya, Jama’ah Tabligh daerah ini 

mengharuskan suami (bagi yang berkeluarga) untuk meninggalkan istri 

dan keluarga dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mengurangi 

urusan duniawi dan memperbanyak amal akhirat. Daerah yang dicakup 

untuk dakwah ini tidaklah terbatas, mulai dari antar mushola, antar masjid, 

antar desa, antar kota, antar provinsi sampai antar negara. Dalam 

berdakwah, mereka menggunakan biaya sendiri untuk memenuhi segala 

kebutuhan dalam berdakwah.Jangka waktu dalam dakwah ini ada beragam 

dimulai dari 1-7 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. 

Bersamaan dengan melakukan dakwah, para Jama’ah Tabligh ini 

memiliki cara untuk tetap dapat menjaga dan mengimplementasikan 

keharmonisan dalam keluarga. Dalam contoh keluarga atau rumah tangga 

biasa, menjaga dan mengimplementasikan keharmonisan keluarga 



 

 

merupakan hal yang sedikit lebih mudah dijalankan karena lengkapnya 

anggota dan personil dalam keluarga di dalam rumah, baik ayah, ibu, dan 

anak-anak, yang nantinya dapat menjalakan peran masing-masing. Para 

Jama’ah Tabligh ini juga mempunyai cara tersendiri yang lebih detail 

dalam melaksanakan pengimplementasian keharmonisan keluargamereka. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga Jama’ah tabligh ini pun 

juga diatur dengan cara mereka. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian lebih dalammengenai tatacara 

pengimplementasian keharmonisan keluarga Jama’ah Tabligh sembari 

berdakwah. 

Luqman mengatakan bahwa langkah awal dari metode dakwah 

jama’ah Tabligh ini adalah dengan cara memahamkan istri terlebih dahulu 

tentang apa itu khuruj. Setelah memahamkan istri atau keluarga tentang 

khuruj, langkah kedua adalah memikirkan tentang semua kebutuhan dan 

keperluan istri selama jangka waktu yang diperlukan untuk khuruj fi 

sabilillah dan tidak semena-mena meninggalkan istri begitu saja.
5
Khuruj fi 

sabilillah sendiri memiliki arti keluar di jalan Allah yang berarti juga 

dakwah. 

Selain itu, yang masih menjadi masalah dalam pergerakan dakwah 

Jama’ah Tabligh ini adalah anggapan negatif masyarakat terkait 

pelaksanaannya yang dianggap tidak sesuai karena diharuskan untuk 

meninggalkan keluargadan tentu hal iniakan berdampak pada 

                                                             
5 Luqman, Hasil Wawancara, Magetan, 9 Juli 2019. 



 

 

keharmonisan keluarga termasuk terkait pemenuhan nafkah dan juga 

pengasuhan anak. Masyarakat menganggap hal ini berbeda dengan TKI 

yang meninggalakan keluarga untuk bekerja dan mencari nafkah, karena 

Jama’ah Tabligh meninggalkan keluarga untuk berdakwah. Hal-hal inilah 

yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terkait 

permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan 

Keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kabupaten Magetan.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah dalam mewujudkan 

keharmonisan keluarga pada keluarga jama’ah tabligh di Desa Temboro 

Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana implementasi pengasuhan anak dalam mewujudkan 

keharmonisan keluarga pada keluarga jama’ah tabligh di Desa Temboro 

Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan keluarga sakinah terhadap 

implementasi pemenuhan nafkah dalam mewujudkan 

keharmonisankeluargapada keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Temboro 

Kabupaten Magetan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan keluarga sakinah terhadap 

implementasi pengasuhan anak pada keluarga Jama’ah Tabligh di Desa 

Temboro Kabupaten Magetan. 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, para 

akademisi dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas pada 

umumnya. Selain itu manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan 

Hukum Keluarga Islam terkait dengan implementasi keharmonisan 

keluarga Jama’ah Tabligh, sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan 

bagi para mahasiswa dan dosen di IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi 

syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada 

Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, Skripsi dari Nazilatul Falah yang berjudul “Strategi 

Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan 

Dini”.Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi warga Rw 04 

Desa Sigeblog yang melakukan pernikahan dini dalam mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga. Sebelumnya penulis juga menyampaikan 

tentang banyaknya angka pernikahan dini di Desa Sigeblog ini 

dibandingkan dengan 17 desa lainnya terutama di RW 04. Dan pernikahan 

dini di Desa Sigeblog yang berjumlah 5 keluarga mengalami 

keharmonisan keluarga. Penulis juga menjelaskan tentang hal-hal yang 



 

 

mengakibatkan pernikahan dini yang muncul menurut ketua KUA 

setempat.
6
 

Kedua, Skripsi dari Anifatul Khuroidatun Nisa’ yang berjudul 

“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-qur’an (studi 

kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Skripsi ini 

menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya keluarga sakinah akibat 

menghafal al-Qur’an.Skripsi menjelaskan bahwa al-Qur’an dapat 

menimbulkan banyak pengaruh yang kuat pada setiap orang yang 

membaca, mendengar, dan mempelajarinya. Di wilayah yang peneliti 

skrispi ini teliti merupakan daerah yang kompeten dalam mencetak 

generasi penghafal al-Qur’an dan maka dari itu di wilayah ini pun terdapat 

banyak keluarga penghafal al-Qur’an yang dapat ditelurusi kesehariannya 

adalah beorientasi pada religiusitas yang diharapkan peneliti ini 

memberikan pengaruh positif dalam mewujudkan keluarga sakinah.
7
 

Ketiga, Skripsi dari Rizqi Dwipandayani yang berjudul “Makna 

Keluarga Sakinah dan Implementasinya Bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial”.Skripsi ini menejelaskan tentang bagaimana 

implementasi keluarga sakinah dalam keluarga penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang notabene kurang dalam ekonomi, keagamaan 

dan sosial.Skripsi ini juga menjelaskan bahwa kandasnya sebuah rumah 

tangga adalah masalah ekonomi, karena tidak dipungkiri bahwa segala 

                                                             
6 Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan 

Pernikahan Dini,”Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). 
7Anifatul Khuroidatun Nisa’, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal 

Al-qur’an (studi kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,” Skripsi (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2016). 



 

 

urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat bergantung pada 

materi.Skripsi ini juga menegaskan bahwa jika pasangan yang tidak 

memiliki masalah yang komplek dalam ekonomi, agama dan sosial adalah 

biasa jika dapat membina keluarga yang sakinah, namun jika sebaliknya 

seperti keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat membina 

keluarga sakinah menjadikan hal ini menarik dan penting untuk dikaji.
8
 

Keempat, Tesis dari Muhammad Nur Ihwan Ali yang berjudul 

“Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera (studi komparasi antara santri 

pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa 

Indekos).Tesis ini mencoba untuk mengkomparasikan kehidupan para 

santri di pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang identik 

dengan pendidikan agama.Menurut tesis ini, para santri yang dalam 

rentang waktu yang lama selalu memperoleh pendidikan di bidang 

keilmuan agama Islam tentunya menjadikan bekal untuk membangun 

fondasi yang kuat guna terbentuknya bangunan keluarga bahagia sejahtera. 

Berbeda dengan latar belakang para santri, anak kos pada umunya tinggal 

dirumah-rumah yang disewakan tanpa fasilitas pendidikan keagamaan dan 

kehidupan mereka cenderung bebas. Hal itulah yang membuat penulis ini 

tertarik dalam mengkajinya lebih jauh.
9
 

Kelima, Skripsi dari Malika Fajri Noor yang berjudul 

“Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta”. 

                                                             
8Rizqi Dwipandayani, “Makna Keluarga Sakinah dan Implementasinya Bagi Penyandang 

Masalah Kesejateraan Sosial,” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). 
9Muhammad Nur Ihwan Ali, “Konsep Keluarga Bahagia-Sejahtera (studi komparasi 

antara santri pondok pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos) Tesis 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 



 

 

Skripsi ini menjelaskan tentang penyimpangan dalam pernikahan, dimana 

pernikahan yang dilangsungkan tidaklah sesuai dengan standar usia yang 

ditentukan atau yang biasa dengan pernikahan dini. Pernikahan dini 

mempunyai resiko yaitu tercabut dari keluarga sebelum siap, terputus dari 

pendidikan, kemiskinan berlanjut, kehilangan kesempatan kerja, mudah 

bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterbelakangan 

perkembangan, dan penyimpangan perilaku.Pada umunya pernikahan dini 

berakhir dengan perceraian.Kemudian di dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa disamping pernyataan tersebut pada kenyataannya terdapat 

beberapa pasangan keluarga pernikahan dini yang masih bertahan.Pelaku 

pernikahan dini berpendapat bahwa dalam menjalani kehidupan ini terasa 

menyenangkan walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi pada 

sebuah keluarga.
10

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif.Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
11

 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik ini sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam 

                                                             
10Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota 

Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 314. 



 

 

hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu 

deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat.
12

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti 

yang menentukan keseluruhan skenarionya.
13

Untuk itu dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam 

pengumpulan data. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Temboro 

Kabupaten Magetan dengan alasan disana terdapat banyak 

sekalikeluarga Jama’ah Tabligh karena ditempat tersebut merupakan 

pusat dari  Jama’ah Tabligh di Kabupaten Magetan. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya meliputi: lima keluarga 

Jama’ah Tabligh, serta semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
12 Suharsini Arkunto, Prosedur Penelitin Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 31. 
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 112. 

 



 

 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan lain-lain. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti. 

Meliputi keluarga Jama’ah Tabligh yang ada di Desa Temboro 

Kabupaten Magetan serta semua pihak yang terkait dalam 

penelitian ini.  

b. Sekunder, data sekunder adalah data pelengkap yang 

diimplementasikan dalam data primer. Sumber data sekunder ialah 

masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitan yang 

telah ada, jurnal serta artikel di internet. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode 

yang relevan yaitu:  

a. Teknik Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan dalam sebuah topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 



 

 

mendalam.
14

 Metode ini dapat juga dikatakan sebagai 

wawancara semi struktural karena alat bantu tidak lengkap 

seperti pada kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner tersusun 

sedemikan rupa menurut urutan dan penggolongan data yang 

diperlukan.Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih 

didominasi oleh pewawancara.Artinya responden lebih banyak 

pasif atau menjawab setiap pertanyaan yang dilakukan. Akurasi 

data dan kelengkapan yang akan diperoleh dalam wawancara 

sangat tergantung pada teknik, kemampuan, dan penguasaan 

pewawancara.
15

 Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang implementasi keharmonisan pada 

keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan. 

b. Teknik observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap obyek 

penelitian.
16

Observasidalam pengumpulan data hanya 

merupakan suplemen dari wawancara.Apabila wawancara 

sudah memberikan hasil, maka pengamatan tidakperlu 

dilakukan keduanya, alasannya karena ingin mendapatkan data 

yang baik dan terbukti di lapangan.Pemerikasaan ulang data 
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143. 
16 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 1996), 77. 



 

 

dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan tetapi dalam 

hal ini dibutuhkan pengalaman dari peneliti. 

Observasi berfungsi untuk membantu responden dalam 

menjawab pertanyaan yang sulit dijawab dan untuk memeriksa 

kebenaran jawaban.
17

Dalam teknik ini peneliti berusaha 

mengamati keluarga Jama’ah Tabligh dalam implementasi 

keharmonisan di dalam rumah tangganya. 

c.   Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berupa tulisan, gambaratau karya-karya 

monumental. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara 

akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto 

atau karya tulis akademik yang telah ada.
18

 Dengan metode ini, 

penulis ingin memperoleh data tentang keluarga Jama’ah 

Tabligh dan bagaimanacara implementasi keharmonisan di 

dalam keluarganya. 

7. Analisa Data 

Analisa data kualitatif adalah proses mencaridan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan lain-lainnya, sengingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
19

 Analisa 
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147. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 240. 
19Ibid., 334. 



 

 

dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mada yang 

penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat 

diceritakan kepada orang lain.
20

 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui 

dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (realibilitas) serta 

derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).
21

Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun. 

a. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari pada 

hal-hal tersebut secararinci. Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol dan berhubungan dengan 

paradigma. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik 

sehingga pada pemeriksaan awal salah satu atau seleruh faktor 

yang ditelaah telahdipahamidengan cara biasa. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang teruang dalam 

karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang 

dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang 

berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh,yaitu: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II Pada bab ini berisi kerangka teoritik tentang Konsep 

Keluarga Sakinah Dalam Pemenuhan Nafkah Dan Pengasuhan Anak  

BAB III Pada bab ini merupakan laporan hasil penelitian. Dalam 

bab ini   membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, yang dalam 

hal ini menerangkan tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah Dan 

Pengasuhan Anak Keluarga Jamaah Tabligh Di Desa Temboro Kabupaten 

Magetan dan data - data tentang proses implementasi Pemenuhan Nafkah 

Dan Pengasuhan Anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga 

Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kabupaten Magetan. 

BAB IV Berisi tentang analisa data mengenai Tinjauan Keluarga 

Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan Keluarga Jama’ah Tabligh 

Di Desa Temboro Kabupaten Magetan. 

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai V. Bab ini dimaksudkan untuk 



 

 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang 

berisi kesimpulan dan saran. 



 

 

BAB II 

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PEMENUHAN NAFKAH DAN 

PENGASUHAN ANAK 

A. Definisi Keluarga 

Di dalam berbagai belahaan dunia dengan beragam budaya dan 

sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan 

masyarakat.Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus 

dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan 

zaman.Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja 

mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga 

tidak terhapuskan.
22

 

Keluarga memiliki bermacam-macam definisi yang berbeda, Hal 

ini bergantung pada orientasi yang digunakan dan orang yang 

mendefinisikannya.Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil 

sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat.Sebagai satuan 

terkecil keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur dan 

aspek kehidupan masyarakat. Suasana keluarga yang kondusif akan 

menghasilkan warga masyarakat bahkan generasi yang baik karena dalam 

keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan.
23

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai 

kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, diartikan pula sebagai 

                                                             
22 Sri Lestari, Psikologi Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 1. 
23Lilis Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga Unrtuk Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 1. 



 

 

ibu, bapak dengan anak-anaknya.
24

 Sedangkan di dalam UU No. 52 tahun 

2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

Sejahtera, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri dari suami isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, atau ibu dan anaknya.
25

 

Menurut psikologis, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang 

yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, 

menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan 

batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan 

sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu 

sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman menganut 

ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan 

bukan keluarga.
26

 

Koerner dan Fitzparick, mendefinisikan keluarga berdasarkan tiga 

sudut pandang, yaitu: 

1. Definisi Struktural 

Keluarga di sini didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidak hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan 

kerabat lainnya.Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi 

bagaian dari keluarga.Dari perspektif ini dapat muncul tentang 
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keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga sebagai 

wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan 

keluarga batih (extended family). 

2. Definisi Fungsional 

Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada 

terpenuhinya tugas tugas dan fungsi-fungsi psikososial.Fungsi-

fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, 

dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran 

tertentu.Definisi ini memfokuskan pada tugas tugas yang dilakukan 

oleh keluarga. 

3. Definisi Transaksional 

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang 

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family 

identity).berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-

cita masa depan. Definisi ini memfokuskan bagaimana keluarga 

melaksanakan fungsinya.
27

 

B. Fungsi Keluarga 

Faktor keberfungsian keluarga menjadi salah satu faktor yang 

harus mendapat perhatian karena lingkungan keluarga yang kondusif akan 

member kesempatan anak untuk berkembang. Kehidupan keluarga 

merupakan tempat anak belajar pertama kali dalam mempelajari emosi, 
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berupa bagaimana mengenal emosi, merasakan emosi, menanggapi situasi 

yang menimbulkan emosi serta megungkapkan emosi.Melalui wadah 

penggodokan keluarga, individu belajar mengungkapkan emosinya. 

Individu melakukan tindakan seperti apa yang didemonstrasikan orang 

tuanya ketika mengasuhnya dengan mengungkapkan emosinya secara 

verbal dan nonverbal.
28

 

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak 

secara fisik, emosi, spiritual dan sosial.Karena keluarga merupakan 

sumber bagi kasih sayang.perlindungan dan identitas bagi anggotanya. 

Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan 

masyarakat ke masyarakat dari generasi ke generasi.Dari kajian lintas 

budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal memberikan 

perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal 

menstransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.
29

 

Menurut Soelamar fungsi keluarga yaitu: 

1. Fungsi Edukatif 

Fungsi ini mencakup hal tentang pendidikan anggota 

keluarga dan pembinaan oleh anggota keluarga yang lainnya 

Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan sebagai bagian 

dari pembelajaran yang paling pertama dan utama bagi individu di 

dalamnya.Pendidikan dalam keluarga dimulai sejak dini dari masih 
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kecil hingga dewasa.Pendidikan yang paling berpengaruh terhadap 

kejiwaan dan perilaku individu misalnya anak, adalah keluarga. 

2. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi ini mencakup orang tua dan keluarga dalam 

melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai 

penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma 

sosial, yang meliputi penerangan, penyaringan dan penafsirannya 

ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan ditangkap bahasanya 

oleh anak. 

3. Fungsi Perlindungan 

Keluarga juga memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan 

yang akan melindungi anggota keluarganya dari tindakan-tindakan 

tidak baik dari norma sosial yang menyimpang. Keluarga berfungsi 

melindungi anggotanya dari segala ancaman bahaya maupun 

kemungkinan hal buruk yang bisa saja terjadi. 

4. Fungsi Afeksi atau Perasaan 

Anak akan sangat peka pada usianya yang masih kecil. 

Mereka mengamati ekspresi, gaya interaksi, perilaku, emosi dari 

orang tua mereka saat berkomunikasi dengan mereka. Rasa cinta, 

kehangatan akan terpancar dari seluruh respon motorik pada orang 

tua yang akan menyalur pada seluruh anggota keluarga lainnya. 

Sikap orang tua mencerminkan pertumbuhan anak.Kehangatan 

yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan mimik serta 



 

 

perbuatan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan 

dalam keluarga. 

5. Fungsi Religius 

Keluarga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan 

terhadap budaya beragama.Keluarga mengajarkan kaidah ajaran 

agama yang baik kepada anak dan bagaimana melaksanakannya 

sebagai umat yang beragama.Agama menjadi dasar seseorang 

untuk berbuat baik dan menjadi pribadi yang baik. 

6. Fungsi Ekonomis 

Sistem perekonomian sangat dibutuhkan dalam keluarga 

untuk memenuhi setiap kebutuhan anggotanya.Fungsi ekonomi 

juga berperan dalam menambah rasa tanggung jawab, saling 

mengerti, solidaritas, dan keterikatan antar anggota keluarga. 

7. Fungsi Rekreasi 

Fungsi rekreasi ini sebagai tempat melepaskan penat 

anggota keluarga dari hiruk pikuk aktivitas di luar rumah.Keluarga 

dan rumah merupakan tempat terbaik untuk menghilangkan stres 

tersebut.Kebahagiaan bisa diciptakan dalam kondisi rumah yang 

kondusif dan kasih sayang.Apapun kegiatan yang dilakukan 

bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan. 

8. Fungsi Biologis. 

Keluarga sebagai fungsi biologis merupakan tempat untuk 

memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, kelelahan, 



 

 

kesehatan, dan lainnya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, 

pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, 

termasuk didalamnya kehidupan seksual.
30

 

Proses-proses yang berlangsung dalam keluarga dapat dilihat 

melalui cara keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. 

Keluarga yang dapat menjalankan fungsinya merupakan keluarga 

fungsional atau dapat disebut juga dengan keberfungsian keluarga. Shek 

menyatakan bahwa keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas 

kehidupan keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan 

berkenaan dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan dan kelemahan 

keluarga. Keberfungsian keluarga yang sehat ditandai dengan fungsi 

keluarga yang efektif dalam dimensi pemecahan masalah, komunikasi, 

pembagian peranan, kepekaan afektif, keterlibatan afektif dan kontrol 

perilaku.
31

 

C. Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar 

pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara 

layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota 

keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu 

mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 
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ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.
32

 Terdapat sebelas arti dari kata 

sakinah dalam bahasa arab meliputi: bersatu, berkumpul, rukun, akrab, 

bersahabat, intim, saling percaya, ramah tamah, jinak, sama-sama senang, 

saling meredakan.
33

 

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata 

bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki 

terhadap istrinya merupakan kinayah jima’ (bersetubuh). Sedangkan kata 

rahmah secara sederhana dapat di terjemahkan sebagai kasih sayang. 

Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang 

menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan 

kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan 

kesabaran.   

Dalam bahasa arab, sakinah berarti ketenangan, ketentraman dalam 

hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah berarti 

membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan 

lainnya. 

Mawaddah artinya cinta, kasih sayang atau juga bisa dibailang 

menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenis atau bisa dikatakan cinta 

yang dikaitkan dengan hawa nafsu, cinta membara. Olh karena itu, setiap 

makhluk allah mempunyai sifat ini termasuk manusia dan hewan. 
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Mawaddah lebih identik dengan cinta yang menuju kecantikan, paras yang 

yang bagus, dan lainnya. Mawaddah itu sinonimnya mahabbah yang 

artinya kasih sayang atau cinta. Setiap keluarga sakinah pasti akan 

mendapatkan mawaddah warahmah. 

Warahmah terdiri dari kata wa dan rahmah. Wa berarti “dan” 

sedangkan rahmah artinya “rahmat, anugerah, dan karunia dari Allah 

SWT”. maksud dari wa yaitu hanya kata sambung dari Sakinah Mawaddah 

Warahmah. Di dalam keluarga, kasih sayang sangatlah penting karena 

dengan itu kita bisa hidup bahagia.
34

 

Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin hidup cinta 

mencintai dan kasih mengasihi, dimana suami bisa membahagiakan istri, 

dan sebaliknya. Keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-

anak yang sholeh dan sholeha, yaitu anak-anak yang berbakti kepada 

orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya . selain itu, keluarga 

sakinah juga mampu menajlin persaudaraan yang harmonis dengan sanak 

family dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. 

Itulah suatu wujud sakinah yang diamanatkan oleh Allah SWT 

kepada hambaNya, sebagaimana yang difirmankan di dalam kitabullah: 
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Q.S. Ar-Rum ayat 21: 

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف 

 ذلك آليت القوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

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

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.
35

 

 Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram 

dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta 

rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman 

dan cinta kasih yang terpendam jauh di dalam lubuk hati manusia sebagai 

hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada Makhluk Nya yang saling 

membututhkan. 

D. Ciri Ciri Keluarga Sakinah 

Keluarga Sakinah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang 

nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri keluarga 

sakinah ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik 
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Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. 

Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain: 

1. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan 

melalui ketentuan perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat 

memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. 

Tolak ukur dari keluarga pra sakinah antara lain: 

a. Keluarga yang dibentuk bukan dari pernikahan yang sah 

b. Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

c. Tidak memiliki dasar keimanan 

d. Tidak melakukan shalat wajib 

e. Tidak mengeluarkan zakat 

f. Tidak menjalankan puasa wajib 

g. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis 

h. Termasuk kategori fakir miskin 

i. Berbuat asusila 

j. Terlibat perkara kriminal
36

 

2. Keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar 

perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual 

dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa 

memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan 

sosialnya. Tolak ukur dari keluarga sakinah I antara lain: 
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a. Keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang sah sesuai 

dengan syariat Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 

b. Memiliki surat nikah sebagai bukti dari pernikahan yang sah 

c. Memiliki seperangkat alat shalat sebagai bukti melakukan 

shalat wajib sebagai dasar keimanan 

d. Bukan tergolong fakir miskin 

e. Tamat SD atau memiliki ijazah SD 

f. Masih sering meninggalkan shalat 

g. Jika sakit perginya ke dukun 

h. Percaya terhadap takhayul 

3. Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu 

memahami betapa penting pelaksanaan ajaran agama, dan dapat juga 

memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta 

mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum 

mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Tolak ukur dari 

keluarga sakinah II antara lain: 

a. Tidak terjadi perceraian 

b. Memiliki penghasilan lebih sehingga bisa menabung 

c. Memiliki ijazah STP 

d. Memiliki rumah sendiri 

e. Aktif bersosial 



 

 

f. Mampu memenuhi makanan lima sehat empat sempurna 

g. Tidak teribat perkara kriminal 

4. Keluarga sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi 

kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan 

pengembangan keluarga, akan tetapi belum mampu memberikan suri 

tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari keluarga sakinah III 

antara lain: 

a. Aktif dalam mengupayakan peningkatan kegiatan keagamaan 

di dalam keluarga maupun di masjid 

b. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk 

meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan masyarakat 

c. Memiliki ijazah SMA ke atas 

d. Senantiasa meningkatkan dalam mengeluarkan zakat, infaq, 

shadaqah, dan wakaf 

e. Mampu untuk berqurban 

f. Mampu menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar 

sesuai tuntunan agama dan undang-undang yang berlaku
37

 

5. Keluarga sakinah III plus merupakan keluarga yang mampu 

memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan 

psikologis, dan pengembangan keluarga, serta dapat memberikan 

suri tauladan di sekitar lingkungan. Tolak ukur dari Keluarga 

sakinah III plus antara lain: 
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a. Keluarga yang telah mampu melaksanakan ibadah haji dan 

dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur 

b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh 

organisasi 

c. Mampu meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam 

mengeluarkan zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf 

d. Mampu mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam dalam 

meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekitar 

e. Memiliki ijazah sarjana 

f. Memiliki nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah 

dalam kehidupan pribadi dan keluarganya 

g. Tumbuh dan berkembang perasaan rasa kasih dan sayang 

secara selaras dan seimbang dalam keluarga dan 

lingkungannya 

h. Menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
38

 

Keluarga disebut keluarga sakinah apabila terdapat ciri-ciri sebagai 

berikut :
39

 

a. Kehidupan beragama dalam keluarga  

b. Mempunyai waktu untuk bersama  

c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama 

anggota keluarga  
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d. Saling menghargai satu dengan yang lainnya  

e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga 

sebagai kelompok 

f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu 

menyelesaikan secara positif dan kontruktif 

Menurut Baroroh, untuk membangun keluarga yang sakinah ada 

tiga cara berikut ini :  

a. Pasangan suami isteri harus saling berkomunikasi dan 

bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa 

diatasi dengan baik.  

b. Pasangan suami isteri harus saling mengingatkan terhadap 

tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun 

akan bisa dihadapi bersama-sama.  

c. Pasangan suami isteri harus saling bahu membahu 

mewujudkan cita-cita rumahku surgaku. 

E. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah 

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita 

tercapainya keluarga sakinah yaitu: 

1. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri  

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri 

dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:
40

 

a. Adanya saling pengertian  
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Diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti 

tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. 

Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya 

tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama 

dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, 

tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat,sikap, 

tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.  

b. Saling menerima kenyataan  

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati 

itu dalam kekuaaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara 

matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk 

melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus 

kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing. 

c. Saling melakukan penyesuaian diri  

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota 

keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang 

ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui 

kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. 

Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota 

keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan 

keluarga maupun masyarakat dan bangsa. 



 

 

d. Memupuk rasa cinta 

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia 

dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah 

bersifat relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. 

Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan 

adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, 

keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat 

pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai 

kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa 

berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, 

kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan 

penuh keterbukaan.  

e. Melaksanakan asas musyawarah 

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama 

antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal 

tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat 

dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini 

dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan 

memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami 

maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat 

menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara 



 

 

para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan 

masalah yang timbul. 

f. Suka memaafkan  

Diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk 

saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting 

karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab 

terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat 

menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. 

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama 

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha 

saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan 

kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan 

keluarga. 

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
41

 

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri 

dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan 

persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota 

keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.  
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a. Hubungan antara anggota keluarga  

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas 

menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesame 

keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga 

dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak 

keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan 

keluarga pihak pihak keluarga suami. 

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat  

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang 

umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan 

diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal 

kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian 

yang serius. Dapat kita bayangkan kalu sebuah keluarga 

yang tidak mw rukun dengan tetangganya, kemudian 

mengalami musibah dan memerlukan pertolongan dan 

bantuan orang lain, sedaangkan tetangga tidak mau tahu 

dengan urusannya. 

3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga
42

 

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama 

sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan 

dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh 

setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut 
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dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan 

ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran 

dan tuntunan agama.  

Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa 

pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, 

khususnya bagi anakanak. Pendidikan agama ditanamkan sedini 

mungkin kepada anak-anak akan sangat bepengaruh positif 

terhadap petumbuhan dan perkembangan budi peketi dan 

kepribadian mereka. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk 

memberikan binbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan 

kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksakan ajaran 

agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka 

dapat hidup selamat dan sejahtera. 

Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk 

mengembalikan dan memecahkan berbagai maslah. Oleh karena itu 

perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama 

dengan sebaik-bainya dalam arti mau dan mampu melaksakan 

kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam 

keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan 

selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat 

dilakukan dengan cara suka mendekatkan diri kepada Allah. 

 

 



 

 

F. Pemenuhan Nafkah 

Nafkah berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan 

seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi 

mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
43

 

Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang 

menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang 

sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian 

nafkah. 

Nafkah secara (bahasa) berasal dari kata النفقة yang artinya biaya, 

belanja,  harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Adapun 

menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 

a. Belanja untuk memelihara kehidupan 

b. Rizki, makanan sehari-hari 

c. Uang belanja yang diberikan kepada istri 

d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk 

biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.
44

 

1. Pengertian nafkah menurut para ahli hukum 

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut : 

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang; belanja dari 

suami yang diberikan kepada istri.
45

 

b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.
46
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2. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur 

sebagai berikut: 

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
47

 

c. Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan 

dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya 

suami menanggung : 

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak 

3) Biaya pendidikan bagi anak.
48

 

G. Dasar Hukum Nafkah 

Diantara ayat-ayat dalam Alqur‟an yang menunjukan tentang 

wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya 

antara lain : 

a. Al Baqarah 233: 

ََل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِاَلَّ ُوْسَعَها ۗ  َوَعَلى اْلَمْوُلْوِد َله رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ   
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Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para 

ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya.” 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah 

hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai 

kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena 

dikhawatirkan terjadi nya pemborosan penggunaan dalam keadaan 

tertentu.
49

 Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf 

kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah 

sehingga istri menderita karenanya. 

b. At-Thalaq ayat : 6 

نُ ْوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم مِّْن وُّْجدُِكْم َوََل ُتَضۤارُّْوُهنَّ لُِتَضي ُِّقْوا َعَلْيِهنَّ َاْسكِ   

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka.” 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami 

memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya 

kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan 
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menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang 

tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.
50

 

c. At-Thalaq (65) : 7 

ََل يَُكلُِّف اللٰ هُ  ۗ  فَ ْليُ ْنِفْق ِمَّا ٰاٰتىُه اللٰ ُه  ۗ  َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُه ۗ  لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة مِّْن َسَعِته

َسَيْجَعُل اللٰ ُه بَ ْعَد ُعْسٍر يُّْسرًا ۗ  نَ ْفًسا ِاَلَّ َما ٰاٰتىَها  

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.” 

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang 

kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan 

menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan 

memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-

anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia 

memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja.  

d. Hadist 

Yang artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia 

berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami 
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terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika 

engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, 

jangan memikul muka,jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari 

tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, 

Nasai, Ibnu Majah).
51

 

Dari hadits di atas menerangkan tenang kewajiban suami terhadap 

istrinya untuk memberikan jaminan berupa : 

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan 

2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya. 

3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya. 

H. Macam-Macam Nafkah 

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan 

adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan 

tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam : 

1. Nafkah Diri Sendiri  

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah 

kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW : 

Artinya : “mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang 

yang berada dibawah tanggung jawabmu.”( HR. Muslim, Ahmad 

bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasai dari Jabir bin Abdullah ) 
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2. Nafkah seseorang terhadap orang lain  

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli 

fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah : 

a. Hubungan perkawinan 

b. Hubungan kekerabatan
52

 

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah 

kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

lain-lain menurut keadaan ditempat masingmasing dan menurut 

kemampuan suami.  

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib 

memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan 

syarat anak kecil dan miskin. 

I. Pengasuhan Anak 

Pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak memiliki variasi 

model dan pola antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Faktor 

utama yang mempengaruhi berupa perubahan posisi dan relasi orang tua 

dan keluarga terhadap anak. secara tradisional, keluarga adalah 

sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, dan 

kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang 

umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial 

setiap anggota. Keluarga demikian memiliki hubungan kekerabatan, 
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tempat tinggal, atau hubungan emosional dekat yang menonjolkan 

interdepensi intim, pemeliharaan batas-batas yang terseleksi, kemampuan 

untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang 

waktu, dan melakukan tugas. 

Mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak, seperti 

mengurus makannya, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam 

periode yang pertama sampai dewasa. Dengan pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah kepemimpinan 

dan bimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berkaitan dengan 

kepentingan hidupnya.
53

 Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah 

proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. 

Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis). 

Namun, jika orang tua biologis tidak mampu melakukan pengasuhan, 

maka tugas tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat termasuk kakak, 

nenek dan kakek, orang tua angkat, atau oleh institusi seperti panti asuhan 

(alternative care). Selanjutnya pengasuhan mencakup beragam aktivitas 

yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat 

bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh 

lingkungannya. 

Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, 

ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak 

dalam keluarga. mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan 
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mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan 

sebagainya. Keluarga adalah sebuah institusi keluarga batih yang disebut 

nuclear family. 

Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang 

konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak 

dilahirkan hingga remaja. 

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada 

anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini 

dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberi efek negatif maupun positif. 

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan 

membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu 

keluarga dengan keluarga yang lainnya. 

Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan 

perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi berkomunikasi selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan 

pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, 

hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya.  

Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan 

ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak 

sadar akan diresapi, kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya.
54

 

Ada beberapa tipe pola asuh, yaitu sebagai berikut : 
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a. Otoriter 

Tipe pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh orang tua yang 

memaksakan kehendak. Dengan tipe orang tua ini cenderung sebagai 

pengendali atau pengawas (controller), selalu memaksakan kehendak 

kepada anak, tidak terbuka terhadap pendapat anak, sangat sulit menerima 

saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu 

percaya pada diri sendiri sehingga menutup katup musyawarah. 

Tipe pola asuh otoriter berarti orang tua bertindak sebagai 

komandan pasukan, sehingga menghasilkan kata “ya” dari anak dalam 

waktu singkat dan mudah sekali menerapkannya.
55

 Orang tua tipe otoriter 

selalu menuntut dan mengendalikan semata-mata karena kekuasaan, tanpa 

kehangatan, bimbingan, dan komunikasi dua arah. Mereka mengendalikan 

dan menilai perilaku anak dengan standar mutlak. Mereka menghargai 

kepatuhan, rasa hormat terhadap kekuasaan mereka, dan tradisi. Anak-

anak dengan orang tua seperti ini cenderung memiliki kompetensi dan 

tanggung jawab sedang, cenderung menarik diri secara sosial, dan tidak 

memiliki sikap spontanitas.
56

 

Kemandirian tidak ditekankan dalam pola asuh ini. Padahal, 

menurut Ibrahim dijelaskan bahwa otonomi atau kemandirian mempunyai 

korelasi terhadap kebahagiaan seseorang. Seseorang dikatakan sejahtera 

apabila ia merasa bebas, mampu untuk menghadapi tekanan sosial, baik 

dalam berpikir maupun bertindak; mampu bersosialisasi dengan baik di 
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manapun berada; dan dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Di dalam 

keluarga misalnya, seorang anak yang sudah menginjak usia remaja 

hendaknya mulai dapat mengambil keputusan jalan hidupnya sendiri.
57

 

b. Demokratis 

Tipe pola asuh demokratis adalah tipe pola asuh yang terbaik dari 

semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan tipe pola asuh ini selalu 

mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan individu anak. 

Tipe ini adalah tipe pola asuh orang tua yang tidak banyak menggunakan 

kontrol terhadap anak. 

Beberapa ciri dari tipe pola asuh yang demokratis adalah sebagai 

berikut : 

a. Proses pendidikan pada anak selalu beritik tolak dari pendapat 

bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. 

b. Orang tua selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan 

pribadi dengan kepentingan anak. 

c. Orang tua senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari 

anak.  

d. Mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan 

pendidikan kepada anak agar jangan berbuat kesalahan dengan 

tindak mengurangi daya kreatifitas, inisiatif, dan prakarsa. 

e. Lebih menitikberatkan kerjasama dalam mencapai tujuan.  
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f. Orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses 

darinya. 

Tipe pola asuh demokratis mengharapkan anak untuk berbagi 

tanggungjawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang 

dimilikinya. Memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi dalam 

keluarga. Meskipun tampak kurang terorganisasi dengan baik, namun gaya 

ini dapat berjalan dalam suasana yang rileks dan memiliki kecenderungan 

untuk menghasilkan produktivitas dan kreatifitas, karena tipe pola asuh 

demokratis ini mampu memaksimalkan kemampuan yang dimiliki anak.
58

 

c. Permisif 

Orang tua membiarkan anak-anak melakukan apapun yang mereka 

mau, dan memfasilitasinya (menuruti semua kemauan anak). Pola permisif 

membiarkan anak memilih semaunya tanpa seleksi.
59

 

d. Pelopor 

Tipe pola asuh orang tua yang satu ini biasanya selalu berada di 

depan (pelopor) untuk memberikan contoh atau suri teladan dalam 

kebaikan bagi anak dalam keluarga. orang tua benar-benar tokoh yang 

patut diteladani karena sebelum menyuruh atau memerintah anak, ia harus 

lebih dulu berbuat. Dengan kata lain, orang tua lebih banyak sebagai 

pelopor di segala bidang demi kepentingan pendidikan anak.
60
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Model bagi anak-anak adalah bukan orang jauh. Tidak perlu 

membayar mahal untuk mencari orang yang paling tepat untuk memberi 

contoh pada anak-anak. Karena orang itu adalah orang tua anak itu sendiri. 

Orang tua harus menjadi model bagi anak-anaknya karena anak manusia 

adalah peniru ulung. 

e. Penelantar 

Tipe pola asuh ini mneggambarkan bahwa anak hanya berfungsi 

sebagai kelengkapan status. Asal disebut punya anak, tanpa ada fungsi 

keayah bundaan di dalam keluarga. orang tua tidak peduli sama sekali 

pada anak.
61
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BAB III 

IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH DAN PENGASUHAN ANAK 

KELUARGA JAMAAH TABLIGH 

A. Sejarah Umum Gerakan Jama’ah Tabligh 

Secara terminologi Jama’ah Tabligh berarti gerakan dakwah islam 

dengan tujuan kembali kepada ajaran Islam yang kaffah. Sasaran 

dakwahmereka tidakterbatas pada suatu golongan saja, namun seluruh 

umat manusia. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa 

spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim.Jama’ah Tabligh 

merupakan salah satu pergerakan non-politik terbesar di seluruh dunia.
62

 

Jama’ah Tabligh sendiri adalah salah satu bentuk pergerakan atau 

usaha dakwah yang ada di Indonesia, akan tetapi Jam’ah Tabligh ini 

sendiribukan berasal dari Indonesia melainkan sebuah organisasi 

transnasional yang berasal dari India. Jama’ah Tabligh ini dipelopori dan 

didirikan di India oleh Muhammad Ilyas al-Kandahlawy pada tahun 1927, 

lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, 

Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama 

lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi 

Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-

Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang 
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terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari 

Dihli (New Delhi) ibukota India.
63

 

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada 

kakeknya Syeikh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama 

pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang 

penganut Madzhab Hanafi dan teman seorang ulama, sekaligus penulis 

Islam terkenal, Syeikh Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat 

sebagai seorang direktur pada lembaga Dar Al-‘Ulum di Lucknow, India. 

Sedangkan Ayahnya, yaitu Syaikh Muhammad Ismail adalah seorang 

ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber’ulzah, 

berkhalwat dan beribadah, membaca al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama. 

Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya, dia 

memiliki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah.
64

 

Pada suatu ketika saudara tengahnya, Maulana Muhammad Yahya 

pergi belajar kepada seorang alim besar dan pemabaharu ternama yakni 

Syaikh Rasyid Ahmad al-Gangohi, membuat Maulana Muhammad Ilyas 

tertarik juga untuk belajar pada Syaikh Rasyid sebagaimana kakaknya. 

Akan tetapi selama tinggal dan belajar di sana, Maulana Ilyas selallu 

menderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama bertahun-tahun lamanya. 

Sakit yang dideritanya menyebabkan kegiatan belajarnay menurun, akan 

tetapi dia tidak berputus asa. Banyak yang menyarakan agar ia berhenti 
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belajar untuk sementara waktu, ia menjawab, ”Apa gunanya aku hidup jika 

dalam kebodohan.Dengan ijin Allah swt, Maulana Ilyas pun 

menyelesaikan pelajaran Hadist Syarif, Jami’at Tirmidzi dan Shahih 

Bukhari.Kemudian dalam tempo waktu empat bulan dia sudah 

menyelesaikan Kutubus Sittah.Tubuhnya yang kurus dan sering terjangkit 

penyakit semakin membuatnya bersemangat dalam menuntut ilmu, begitu 

pula kerisauannya yang bertambah besar terhadap keadaan umat yang jauh 

dari syariat Islam.
65

 

Pada umur dua puluh lima tahun, Maulana Ilyas guru yang sangat 

dihormati yaitu Syaikh Gangohi yang wafat pada tahun 1323 H. Hal ini 

membuatnya semakin taat beribadah kepada Allah. Dia mejadi pendiam 

dan hanya mengerjakan ibadah, dzikir, dan banyak mengerjakan amal-

amal infiradi. Kemudian pada  Agustus 1925, Maulana Ilyas mendapatkan 

goncangan besar karena kematian kakaknya yaitu Maulana Muhammad 

Yahya. Dua tahun setelah itu menyusul kakanya yang tertua yaitu Maulana 

Muhammad.Kematian Maulana Muhammad ini mendapatkan perhatian 

besar masyarakat sekitarnya.Setelah itu, masyarakat meminta Maulana 

Ilyas untuk menggantikan kakaknya untuk menjadi pengajar di 

Nizamuddin padahal waktu itu dia sedang mengajar di Mazhohirul 

‘Ulum.Setelah mendapatkan ijin dari Maulana Khalil Ahmad dengan 

pertimbangan jika tinggalnya di Nizamuddin membawa manfaat maka 

Maulana Ilyas aka diberi kesempatan untuk berhenti mengajar. 
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Karena semangatnya yang tinggi untuk memajukan agama, 

Maulana Ilyas kemudian mendirikan maktab di Mewat.Namun, karena 

kondisi geografis dan agraris menyebabkan masyarakat lebih menyukai 

anak-anak mereka pergi ke kebun atau ke sawah dari pada ke 

madrasah.Dengan terpaksa Maulana llyas meminta orang Mewat untuk 

menyiapkan anak-anak mereka belajar dengan pembiayaan yang 

ditanggung oleh Maulana sendiri.Maulana melihat bahwa kebodohan, 

kegelapan dan sekulerisme yang melanda negerinya sangat berpengaruh 

terhadap madrasah-madrasah.Para murid tidak mampu menjunjung nilai-

nilai agama sebagaimana mestinya, sehingga gelombanga kebodohan 

semakin melanda. 

Kondisi mewat yang sangat miskin pengetahuan itu semakin 

menambah kerisauan Maulana Ilyas akan keadaan umat Islam terutama 

masyarakat Mewat. Banyak madrasah didirikan, akan tetapi hal itu belum 

bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi problem yang dihadapi 

masyarakat Mewat. Karena keinginan yang besar menyebabkan ia 

berkesempatan menemui Sultan ibnu Sa’ud yang menjadi raja tanah Arab 

untuk mempromosikan usaha dakwah yang dibawanya. Setelah pulang, 

Maulana Ilyas mengadakan dua kunjungan ke Mewat, masing-masing 

disertai jama’ah dengan jumlah yang cukup besar, minimal berjumlah 

seratus orang. 

Dalam hati Maulana Ilyas memiliki konfideni penuh bahwa 

kebodohan, kelalaian serta hilangnya semangat agama dan jiwa keislaman 



 

 

itulah menjadi sumber kerusakan.Adapun satu-satunya jalan untuk 

memberantas virus tersebut adalah dengan membujuk masyarakat Mewat 

agar keluar dari kampung halamannya guna memperbaiki diri dan 

memperdalam agama, serta melatih disiplin dalam hal positif sehingga 

tumbuh kesadaran untuk mencintai agama lebih dari dunia dan 

mementingkan harta. Dari Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha 

dakwah meluas ke Delhi, United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, 

Bulandshar, Meerut, Panipat, Sonepat, Karnal, Rohtak dan daerah lainnya. 

Begitu juga di bandar-bandar pelabuhan banyak jama’ah yang tinggal dan 

terus bergerak menuju tempat-tempat yang ditargetkan seperti halnya 

daerah Asia Barat.Setelah jama’ah ini terbentuk, mereka tak lelah 

memperluas sayap dakwah dengan membentuk beberapa jaringan di 

sejumlah negara.Jama’ah ini memiliki misi ganda yaitu islah diri 

(peningkatan kualitas individu) dan mendakwahkan kebesaran Allah 

swt.Kepada seluruh umat manusia.
66

 

Di Indonesia, Jama’ah Tabligh berkembang sejak tahun 1952, 

dibawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi 

Jama’ah ini terkenal atau marak sejak awal tahun 1970an. 

Jama’ah Tabligh ini mempunyai kegiatan dan tujuan yang jelas 

serta terorganisir dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan agar munculnya 

sifat disiplin dalam menjalankan keagamaan didalam pelaksanaan khuruj 

dan memudahkannya untuk dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan 
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sehari-hari. Berikut kegiatan, tujuan dan juga pelaksanaan khuruj oleh 

Jama’ah Tabligh : 

1. Kegiatan Jama’ah Tabligh  

Menurut keterangan Bapak Luqman
67

, kegiatan Jama’ah Tabligh 

selain berdakwah adalah menjadikannya sebagai islah diri untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt dan meninggalkan urusan duniawi 

sementara untuk fokus urusan akhirat dan mengajak orang lain kepada 

kebaikan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Martono
68

, selaku 

ketua perkumpulan pelajar Khuruj. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan 

mengamalkan 6 sifat sahabat, yaitu :
69

 

a. Sifat Pertama 

Yakin kepada kalimat Thayyibah La ilaha ilallah Muhammad 

Rasululloh.La illah Ilallah yang berarti mengeluarkan keyakinan 

kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan 

hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Muhammad Rasululloh yang 

berarti menyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan 

kejayaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara hidup 

Rasulullah saw. 
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b. Sifat Kedua 

Shalat Kusyu’ wal Khudu’ yang berarti shalat yang diiringi 

konsetrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah serta 

dilakukan dengan cara rasulullah saw. Maksudya adalah membawa 

sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam shalat ke dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Sifat Ketiga 

Ilmu Ma’adzikir. Ilmu berarti segala petunjuk yang datang dari 

Allah Swt. melalui baginda Rasulullah saw. Menuntut ilmu hukumnya 

wajib bagi setiap laki-lakidan wanita muslim. Dzikir artinya 

mengingat Allah sebagaimana Agungnya Allah Swt. Maksud dan 

tujuan Ilmu Ma’adzikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah 

Swt. dalam setiap saat dan keadaaan dengan menghadirkan keagungan 

Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah saw.  

d. Sifat Keempat 

Ikramul Muslimin. Yaitu kewajiban seorang muslim untuk 

memuliakan sesama umat muslim. Tujuan Ikramul Muslimin ialah 

hendaknya kita menunaikan hak-hak setiap saudara kita tanpa 

menuntut hak kita ditunaikan oleh mereka.Kita harus mengetahui 

bagaimana hak dan kewajiban orangtua kepada anaknya dan anak-

anak juga harus menunaikan kewajibannya kepada orangtua 

mereka.Suami harus menunaikan kewajibannya kepada istri dan juga 

istri harus menunaikan kewajibannya kepada suami. Kita sebagai 



 

 

seorang muslim harus menunaikan hak-hak keluarga, tetangga, orang-

orang tua, anak-anak yatim piatu. Jika kita tidak menunaikan hak 

mereka, maka mereka dapat menuntut kita di akhirat. 

e. Sifat Kelima 

Tash-Hiyun Niyyah.Yang artinya adalah memperbaiki atau 

membetulkan niat. Tujuannya adalah membersihkan niat kita agar 

segala sesuatu yang sedang kita amalkan atau kerjakan adalah semata-

mata bertujuan untuk mencapai keridha’an Allah, bukan untuk 

mendapatkan sanjungan atau pujian dari manusia 

f. Sifat Keenam 

Da’wah wat Tabligh.Da’wah berarti mengajak dan Tabligh 

artinya menyampaikan.Yang berarti iman kita kepada Allah tidak 

cukup hanya diucapkan dengan kata-kata saja, tetapi harus disertai 

dengan amal perbuatan. Kita sebagai muslim harus mengamalkan 

ajaran agama dan menyampaikannya kepada orang lain. Tujuannya 

adalah untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, 

diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah dan juga untuk 

menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada 

diri seluruh manusia di seluruh alam 

Selain para laki-laki, perempuan juga dapat melakukan khuruj 

seperti yang dilakukan oleh suaminya. Namun hal itu harus dilakukan 

bersama dengan suaminya atau mahromnya walaupun nantinya akan 

ditempatkan ditempat yang berbeda antara suami dan istri, hal ini biasa 



 

 

disebut dengan Masturah di kalangan para pengikut Jama’ah Tabligh. 

Seperti halnya para laki-laki yang melakukan khuruj, para perempuan 

Masturoh ini juga memilki jadwal kegiatan tersendiri. 

Berikut contoh kegiatan Masturoh yang dilakukan:
70

 

08.45 – 09.00 : Fadhilah Majelis 

09.00 – 09.40 : Ta’lim Kitab Fadhail Amal 

09.40 – 10.10 : Mudzakarah Enam Sifat Sahabat 

10.10 – 11.15 : a. Bayan oleh seorang lelaki 

b. Tasykil, Ikhtilat dan dakwah infirodi 

11.30 – 12.00 : Makan siang, persiapan dan Shalat Dzuhur 

14.00 – 14.10 : Fadhilah Majelis 

14.10 – 14.40 : Ta’lim Fadhail Amal 

14.40 – 15.10 : Mudzakarah Enam Sifat Sahabat 

15.10 – 15.30 : Mudzakarah di atas tajuk tajuk yang 

ditetapkan jamaah lelaki 

15.30 : Persiapan dan Shalat Ashar 

16.30 – 17.30 : Bayan oleh seorang lelaki 

17.30 : Tasykil, ikhtilat dan dakwah infirodi yang 
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dilakukan jama’ah wanita 

18.00 : Persiapan dan Shalat Magrib 

19.00 – 19.30 : Mudzakarah di atas tajuk tajuk yang 

ditetapkan jamaah lelaki 

19.30 : Persiapan dan Shalat Isya 

20.00 : a. Mudzakarah adab tidur, adab wc, atau 

adab makan 

b. Targhib tentang pentingnya shalat Tahajud 

c. Ta’lim Akhir 

21.00 : Makan Malam 

21.30 : Memadamkan Lampu 

04.00 : Menyalakan Lampu 

04.30 : Persiapan dan Shalat Subuh 

06.00 – 06.30 : Majelis Al-qur’an dalam beberapa halaqah 

menurut kemahiran ahli jama’ah 

06.15 – 07.15 : Mudzakarah enam sifat sahabat oleh jama’ah 

wanita, tetapi sesekali waktu boleh juga 

dilakukan oleh jama’ah lelaki 

 

2. Tujuan Dakwah Jama’ah Tabligh 



 

 

Menurut keterangan Bapak Lukman,
71

 tujuan dakwah Jama’ah 

Tabligh ini kurang lebih sama dengan makna khuruj yaitu yang berarti 

keluar, keluar yang dimaksud adalah keluar dijalan Allah untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan urusan duniawi 

sementara. Karena khuruj sendiri merupakan bentuk usaha dakwah. Bapak 

Muhtarom menganalogikan kita sebagai rumah,
72

 jika genteng rumah kita 

ini ada yang rusak maka kita harus keluar dulu untuk memperbaiki dan 

mengganti genteng tersebut, begitupula dengan iman dan keyakinan kita, 

jika dirasa ada yang rusak atau tidak sesuai maka diperlukannya khuruj 

atau usaha dakwah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berikut 

rangkuman tujuan dakwah atau khuruj Jama’ah Tabligh menurut para 

informan : 

a. Menjadi sarana Islah diri atau sarana memperbaiki diri,
73

 sebuah 

wadah untuk intropeksi diri,
74

 sarana muhasabah diri,
75

 sarana 

berbenah diri
76

 

b. Menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt 

dan meninggalkan urusan duniawi sementara untuk fokus urusan 

akhirat.
77

 

c. Menjadi sarana untuk mengajak orang lain terhadap  kebaikan dan 

menjadi sarana untuk fikir umat seluruh alam.
78
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d. Meneruskan kerja dakwah yang pernah dibawakan oleh nabi 

Muhammad Saw. 

e. Memfokuskan diri untuk lebih paham atas penerapan nilai nilai dari 

sifat sahabat untuk diamalkan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

3. Pelaksanaan Dakwah Jama’ah Tabligh 

Seperti yang telah di jelaskan, bahwa dalam pelaksanaan 

pergerakan Jama’ah Tabligh ini mengharuskan suami (bagi yang 

berkeluarga) untuk meninggalkan istri dan keluarga dalam jangka 

waktu tertentu bertujuan untuk mengurangi urusan duniawi dan 

memperbanyak amal akhirat. Daerah yang dicakup untuk dakwah ini 

tidaklah terbatas, mulai dari antar mushola, antar masjid, antar desa, 

antar kota, antar provinsi sampai antar negara. Dalam berdakwah, 

mereka menggunakan biaya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan 

dalam berdakwah.Jangka waktu dalam dakwah ini ada beragam dimulai 

dari 1-7 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. 

Menurut keterangan Bapak Muhtarom,
79

 tidak ada perhitungan 

khusus kapan seseorang harus khuruj atau kapan tidak. Bapak 

Muhtarom menambahkan : 

“Khuruj itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita 

memang tidak mampu.Jadi sebagai contoh kita tidak bisa 

memaksakan untuk Khuruj IPB (India, Pakistan, Bangladesh) 

yang memiliki biaya keberangkatan lebih besar ketika bahkan 

kita tidak memiliki uang untuk membeli beras bulan ini.Khuruj 
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ini kan memiliki variasi durasi masanya, jadi kita bisa memilih 

yang sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun memang ada 

orang seperti itu, kami menyebutkan orang ndekek.Artinya 

orang yang menggebu-gebu sekali ketika amal agama tanpa 

memperhatikan keadaan keluarga.Namun orang-orang seperti 

ini sangat jarang, apalagi pada jaman sekarang.” 

 

Dikarenakan cara kerja dakwah ini adalah cara kerja yang 

mandiri, yaitu dengan mengandalkan dana dari diri sendiri bukan dari 

sebuah kelompok atau perkumpulan tertentu. Maka menurut Bapak 

Marsudi:
80

 

“Dikarenakan khuruj ini menggunakan dana pribadi, maka tentu 

saja banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum keberangkatan. 

Nah, yang paling penting dalam persiapan ini biasa kami 

menyebutnya tafakud, yaitu adalah bekal. Bekal disini bisa 

berarti uang dan barang-barang lain. Karena keluarga sudah 

paham mengenai Khuruj, maka sisanya adalah mengatur 

tafakud. Dalam pengaturan tafakud, hal ini dilakukan bersama 

dengan istri dengan menghitung jumlah yang akan ditinggal dan 

dibawa. Hal yang dihitung itu meliputi diamana tujuan khuruj, 

berapa lama durasi seseorang akanKhuruj, kemudian rute 

perjalanan yang akan diambil untuk sampai ditempat yang 

dituju, estimasi kebutuhan harian ditempat khuruj.Ketika semua 

sudah selesai, melaporkan semua ke ketua halaqoh (masjid) 

untuk musyawarah lanjutan.” 

 

Walaupun dengan dana pribadi, Jama’ah Tabligh ini sudah 

banyak menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini yang 

menandakan masih banyaknya orang dengan fikir umat seluruh alam 

dan berpikir kritis dengan keadaan umat islam di belahan dunia lain. 

Hal ini juga yang menjadikan Pondok Pesantren Temboro menjadi 
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besar dan dikenal oleh seluruh penjuru dunia terutama di Asia 

Tenggara. 

B. Sejarah Munculnya Jama’ah Tabligh Di Desa Temboro 

Sebelum munculnya gerakan Jama’ah Tabligh di Temboro, 

terdapat sebuah pondok yang didirikan oleh Mbah H. Siddiq yang 

merupakan Bapak dari Romo Kyai Mahmud Kholiq Umar.Dulu pondok 

ini masih kecil berbentuk mushola, beliau pada waktu itu bermujahadah 

atau tirakat supaya anak turunnya nanti mejadi kyai, ulama-ulama 

besar.Beliau berangkat untuk mujahadah, kemudian pondok tersebut 

diturunkan atau diserahkan kepada Kyai Mahmud Kholiq Umar yang 

merupakan anaknya. 

Jama’ah Tabligh ini muncul pada awal tahun 80 an dan dibawakan 

oleh jama’ah dari Pakistan. Kyai Uzairon T.A pernah berkata bahwa 

Jemaah pertama yang sampai ke Temboro ialah Jemaah Ulama dari 

Pakistan, diawal tahun 80-an. Jemaah ini datang ke Pondok Kyai Mahmud 

(sekarang pondok al-Fatah), ketika waktu shalat Zuhur baru masuk, santri-

santri pondok dan Kyai Mahmud baru sedang memulai shalat Zuhur 

dimana Kyai Mahmud sendiri yang menjadi Imam dalam shalat berjemaah 

tersebut, jemaah ini kemudian turut bershalat bersama di belakang Kyai 

Mahmud. Kemudian, setelah selesai shalat Zuhur tersebut, Kyai Mahmud 

yang saat itu merupakan mursyid Tariqat Naqsabandiyah Al 

Mujaddadiyah Al Khalidiyah di Indonesia, merasakan sesuatu yang luar 

biasa dari makmunnya ketika sedang sholat tadi, (satu rohaniat yang luar 



 

 

biasa). kemudian kyai berbisik memanggil santrinya dan bertanya siapakah 

yang menjadi makmun ini?, kemudian salah satu santri beliau menjawab 

bahwa yang menjadi makmun kepada kyai dalam shalat Zuhur ini ialah 

Jemaah dakwah dari Pakistan yang baru saja datang ke pondok mereka dan 

mengambil wudhu bersama salah satu santri, Kyai begitu terkejut dengan 

kabar tersebut, lantas bersilaturahmi dengan mereka, kemudian jemaah ini 

menjadi tamu di pondok kyai.  

Setelah lama berbincang, Kyai pun bertanya apakah amalan kamu 

(Jemaah dakwah) sehingga saya merasakan sesuatu yang luar biasa, 

(dikakan oleh Kyai Ubaidillah, yaitu adik kyai Uzairon, perkara ini 

merupakan perkara biasa yang mana kebiasaan kepada ahli zikir karena 

dapat merasai rohaniat orang lain). Kemudian jemaah ini memberitahu 

bahwa mereka mempunyai maksud besar di mana mereka (Jemaah) ini di 

utuskan oleh Hadrat ji (Amir Jemaah Dakwah) Maulana Inamul Hassan 

rah supaya datang ke pondok Kyai untuk mengajak kyai bergabung dalam 

usaha dakwah, sebelum mereka diputuskan ke sini (pondok kyai), mereka 

telah diberikan bayan hidayah (penerangan) dan amalan khusus dari 

Hadratji yaitu dakwah khuruj fisabilillah. Kemudian, kyai begitu terkejut 

karena menyangka bahwa yang dirasakan rohaniat yang hebat itu datang 

dari jemaah ini, dan kyai beranggapan bahwa pasti yang mengijazahkan 

amalan ini lebih hebat amalannya, kemudian setelah lama berbincang 

dengan Jemaah, Jemaah ini membuat tashkilan / ajakan kepada Kyai 



 

 

Mahmud untuk datang menziarahi sendiri Hadratji Maulana Inamul 

Hassan rah.  

Kemudiannya, setelah keberangkatan Kyai Mahmud ke India 

Markaz Masjid Banglawali, Hadratji Maulana Inamul Hasan menyambut 

kyai dengan mesra sekali seakan sudah lama mereka tak bertemu, 

sedangkan itu merupakan safar pertama Kyai Mahmud ke Markaz Masjid 

Banglawali. Setelah menetap beberapa hari di markaz, Kyai Mahmud pun 

berangkat pulang ke Indonesia dengan membawa amanah besar kerja 

dakwah tabligh dari Hadratji Maulana Inamul Hassan.
81

 

C. Implementasi Nafkah Menurut Keluarga Jama’ah Tabligh di Desa 

Temboro 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari 

pengikut gerakan Jama’ah Tabligh di Desa Temboro Kecamatan Maospati 

Kabupaten Magetan para informan atau responden memiliki jawaban yang 

berbagaia macam jawaban dengan penyampaian yang baik dan mudah 

diapahami.Menurut Jama’ah Tabligh pemenuhan nafkah merupakan 

kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, baik berupa pakaian, 

makanan atau tempat tinggal. 

Dijelaskan di bab sebelumnya bahwa nafkah diartikan belanja. 

Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat 

dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, 
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seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah juga bisa diartikan 

belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, dan uang pendapatan 

Sebagaimana penjelasan oleh Bapak Estamar :
82

 

“Nafkah itu pemberian seorang suami kepada istri dan keluarganya 

berupa materi dan non materi.” 

  

Menurut Bapak Luqman:
83

 

“Nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami sebagai kepala 

keluarga yang diberikan kepada istri dan anak-anak nya. Berupa 

rizki yang diperoleh suami dari pekerjaan atau hal lain yang halal 

untuk menyambung hidup.” 

 

Menurut Bapak Martono:
84

 

“Harta atau penghasilan yang diberikan kepada keluarga bisa 

berupa uang dan pakaian.” 

 

Menurut Bapak Marsudi:
85

 

“Nafkah adalah pemberian suami kepada anggota keluarganya 

dalam rangka untuk melangsungkan hidup dan juga memenuhi 

kebutuhan sehari hari.” 

 

Menurut Bapak Muhtarom:
86

 

“Nafkah itu adalah suatu bentuk kewajiban suami kepada istri dan 

keluarga nya yang harus dilaksanakan. Nafkah bisa berupa 

sandang, pangan dan papan artinya bisa berupa pakaian, makanan, 

dan tempat tinggal.” 

 Dari penjelasan di atas terkait definisi atau pengertian dari nafkah, 

dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian suami kepada istri dan 

anak-anak dalam rangka melangsungkan hidup dan memenuhi kebutuhan 
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sehari-hari dalam berkeluarga. Nafkah haruslah dipenuhin dan didapat atau 

dieperoleh dari sesuatu yang halal. 

Pemenuhan nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

suami kepada keluarganya. Setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam 

pelaksanaannya agar terpenuhinnya nafkah secara sempurna termasuk 

pemenuhan nafkah dalam keluarga jama’ah tabligh. Jama’ah tabligh dalam 

memenuhi nafkah ketika khuruj memerlukan persiapan yang matang, baik 

bagi keluarga yang ditinggal atau pun bagi dirinya sendiri ketika khuruj.  

Dijelaskan beberapa bentuk pemenuhan nafkah dalam keluarga 

jama’ah tabligh adalah sebagai berikut: 

Dari pasangan Bapak Estamar 33 tahun yang bekerja di pabrik tahu 

dengan Ibu Hanifatul Azizah 28 tahun sebagai ibu rumah tangga, mereka 

memiliki 1 anak bernama  Annisa 7 tahun. Beliau menjelaskan:
87

 

“Di saat khuruj sudah menjadi kebiasaan bahwa diperlukannya 

persiapan yang matang, hal itu juga mencakup nafkah didalam 

keluarga. Cara saya menafkahi keluarga adalah tetap mengontrol 

diri untuk tidak memaksakan diri agar bisa mengikuti khuruj. 

Maksudnya adalah dengan mengumpulkan dulu segala keperluan 

sampai benar-benar siap untuk khuruj termasuk dalam hal nafkah 

yang ditinggalkan kepada keluarga.” 

Menurut Bapak Luqman 42 tahun yang berprofesi sebagi guru 

Madrasah Aliyah :
88

 

“Pemenuhan nafkah saat khuruj menurut saya tidak terlalu susah 

untuk dilaksanakan. Karena saya sebagai seorang guru itu 
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mendapatkan gaji disetiap bulan sekali. Jadi pemenuhan nafkah 

dapat dilakukan seperti biasa. Selain itu, istri saya juga mengelola 

toko jahit dirumah dengan penghasilan harian. Jadi ketika nafkah 

yang saya berikan kurang ketika khuruj maka dapat ditutup dengan 

penghasilan dari toko jahit. Lagipula toko jahit itu juga saya 

membangun untuk istri saya, jadi masih bisa termasuk dengan 

bentuk pemenuhan nafkah yang saya berikan.” 

Menurut Bapak Martono 39 tahun selaku Ketua Perkumpulan 

Remaja Khuruj:
89

 

“Untuk pemenuhan nafkah, sebagai petani saya tidak dapat 

memberikan nafkah materi setiap hari karena penghasilan saya 

adalah dari hasil panen. Akan tetapi, ketika khuruj yang saya 

utamakan adalah tercukupinya segala sesuatu yang diperlukan 

selama khuruj baik di rumah maupun di tempat saya khuruj 

nantinya. Jadi harus dipersiapkan dahulu secara matang, jika sudah 

cukup maka barulah saya bisa khuruj. Jadi nafkah yang 

ditinggalkan itu saya utamakan daripada khuruj itu sendiri, jika 

belum terpenuhi saya juga tidak akan berangkat.” 

Menurut Bapak Marsudi 55 tahun yang berprofesi sebagai Ustadz 

di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dan juga pemilik salah satu 

butik di Temboro:
90

 

“Pemenuhan nafkah selama khuruj itu sudah termasuk dalam 

tafakud yaitu persiapan sebelum khuruj. Selain itu karena saya 

kebetulan memiliki butik di Temboro sendiri dan alhamdulillah 

sudah berjalan. Jadi  usaha itu saya titipkan kepada istri untuk 

dikelola selama saya khuruj. Termasuk uang jajan anak-anak yang 

biasanya saya yang memberi, disaat khuruj istrilah yang akan 

memberi. Hal ini juga untuk antisipasi jika nanti nafkah yang saya 

tinggalkan kurang ditengah-tengah khuruj.” 
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Menurut Bapak Muhtarom yang berprofesi sebagai guru di 

Madrasah Tsanawiyah:
91

 

“Pemenuhan nafkah saat khuruj itu kan biasanya sudah 

dipersiapkan sebelum para suami berangkat. Hal itu pun juga 

dibicarakan secara detail baik bersama istri atau pun bersama 

dengan halaqoh masing-masing. Jadi kalau nafkah yang 

ditinggalkan dan estimasi biaya keberangkatan mencukupi, barulah 

kita bisa berangkat. Jadi konsepnya haruslah cukup dan mencukupi 

dulu baru kita berangkat khuruj.” 

Berdasarkan hasil wanwancara di atas mengenai pemenuhan 

nafkah Jamaah Tabligh, semua suami sebagai kepala keluarga 

melaksanakan pemenuhan nafkah secara baik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa orang yang mementingkan pemenuhan nafkah terlebih dahulu 

daripada berangkat khuruj. Jika memang mengharuskan suami untuk 

khuruj, para suami mengumpulkan dahulu biaya yang nanti akan 

ditinggalkan dan biaya yang akan dibawa khuruj. Dalam keluarga lain, 

yang memiliki usaha keluarga tersendiri, pemenuhan nafkah dilaksanakan 

dengan cara pengalihan pengelolaan usaha secara sementara untuk 

antisipasi adanya kekurangan biaya nafkah yang ditinggalkan. 

D. Implementasi Pengasuhan Anak Menurut Keluarga Jama’ah Tabligh 

di Desa Temboro 

Mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak, seperti 

mengurus makannya, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam 

periode yang pertama sampai dewasa. Pola asuh orang tua merupakan 

gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam 
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berinteraksi berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. 

Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan 

perhatian, peraturan, disiplin. 

Dalam pengasuhan anak keluarga jamaah tabligh memiliki cara 

yang sejalan dengan penjelasan di atas, menurut mereka pengasuhan anak 

adalah dengan mendidik anak-anak dari dini untuk menanamkan disiplin 

keagamaan dalam keluarga. Ketika khuruj, peran asuh seorang ayah dapat 

digantikan oleh ibu untuk sementara dengan catatan bahwa segala sesuatu 

telah dibicarakan dengan keluarga. Selain ibu sebagai pengganti peran 

asuh anak, keluarga jama’ah tabligh juga meminta bantuan kepada saudara 

atau tetangga untuk membantu jika ibu kewalahan dalam mengurus anak 

ketika ditinggal. Contoh nya adalah antar jemput anak ketika sekolah. 

Berikut beberapa pendapat keluarga jamaah tabigh mengenai pengasuhan 

anak : 

Menurut Bapak Estmar:
92

 

“Mengasuh dan mendidik anak itu kan kewajiban orang tua kepada 

anak. Jadi walau bagaimanapun harus tetap dilaksanakan. Dalam 

hal pengasuhan anak saya, hal itu memiliki konsep yang kurang 

lebih sama dalam pelaksanaannya. Sama-sama harus disiapkan 

dulu dengan baik. Jika biasanya anak diajari ngaji ole bapaknya, 

maka untuk sementara waktu akan digantikan oleh ibunya. Begitu 

pula dengan hal lain yang termasuk dalam pengasuhan anak.” 

 

Menurut Bapak Luqman:
93

 

“Mengasuh dan mendidik anak itu kan kewajiban orang tua kepada 

anak. Jadi walau bagaimanapun harus tetap dilaksanakan. Dalam 
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hal pengasuhan anak saya, hal itu memiliki konsep yang kurang 

lebih sama dalam pelaksanaannya. Sama-sama harus disiapkan 

dulu dengan baik. Jika biasanya anak diajari ngaji oleh bapaknya, 

maka untuk sementara waktu akan digantikan oleh ibunya. Begitu 

pula dengan hal lain yang termasuk dalam pengasuhan anak. Untuk 

antra jemput saya biasanya mempercayakan kepada adek ipar saya” 

 

Menurut Bapak Martono:
94

 

“Segala bentuk pengasuhan anak ketika saya khuruj ituakan saya 

alihkan kepada istri, termasuk menemani anak belajar ketika 

malam hari. Untuk hal keagamaan saya percayakan kepada tempat 

mengaji, dan tugas istri saya hanya mengantar dan menjemput 

saja.Jika saya tidak dalam khuruj, biasanya setelah mengaji saya 

mengulang lagi apa yang didapat di tempat mengaji.” 

 

Menurut Bapak Marsudi:
95

 

“Anak-anak dari kecil saya masukkan ke pesantren dengan tujuan 

anak saya dapat memperoleh wawasan keagamaan yang utuh dari 

orang yang lebih mumpuni. Saat dirumah, anak-anak saya latih 

untuk mandiri dengan cara membagi-bagi tugas mingguan yang 

dikerjakan dengan bergilir agar fungsi dan peran tetap berjalan 

walaupun saya sedang khuruj.Hal ini biasanya saya 

musyawarahkan di dalam musyawarah keluarga.Saya juga 

menjadwalkan amalan rutin setiap harinya. Seperti sholat tepat 

waktu,  ta’lim pagi, dzikir pagi petang, ayatul khirzi, membaca al-

waqi’ah, yasin dan lain-lain dan tidak lupa adalah sholat sunah 

tahajud” 

 

Menurut Bapak Muhtarom:
96

 

“Karena mendidik dan mangajari anak adalah kewajiban semua 

orang tua terhadap anaknya, maka dari kecil saya berusaha untuk 

mengajarkan hal-hal baik kepada anak saya. Ketika sudah cukup 

umur atau sudah umur sekolah, saya sekolahkan anak saya di 

pesantren agar anak mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. 

Setiap pulang dari pesantren anak saya manjakan dengan 

memberikan hal yang biasanya dia sukai.Jadi ketika khuruj saya 

tidak terlalu khawatir dengan bagaimana mengasuh anak karena 

segala hal bisa dialihkan kepada istri saya dengan arahan dari 

saya.” 

                                                             
94Martono, Hasil Wawancara, Magetan 11 Desember 2019. 
95Marsudi, Hasil Wawancara, Magetan 11 Desember 2019. 
96Muhtarom, Hasil Wawancara, Magetan 12 Desember 2019. 



 

 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga jamaah tabligh 

ini memepersiapkan pengasuhan anak dari dini dengan cara memasukkannya ke 

tempat ngaji dan juga pesantren dengan tujuan memperoleh ilmu yang lebih 

mumpuni. Pengasuhan dirumah dilakukan dengan cara mendisiplinkan keluarga 

untuk melakukan kegiatan mandiri di rumah. Jika anak masih dalam 

pendampingan orang tua, bentuk pengasuhan diserahkan kepada istri sebagai 

pengganti peran suami ketika khuruj. Dalam hal pengasuhan, saudara dan 

tetangga dapat dilibatkan selama persiapan untuk membantu sang istri yang 

ditinggal.



 

 

BAB IV 

ANALISIS KELUARGA SAKINAH TERHADAP IMPLEMENTASI 

KEHARMONISAN KELUARGA JAMA’AH TABLIGH 

A. Analisis Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Pemenuhan 

Nafkah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Jama’ah 

Tabligh di Desa Temboro Kabupaten Magetan 

Nafkah diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 

34. Di dalamnya diatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan 

memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-

baiknya.
97

 Sedangkan dalam implementasi nafkah pada kalangan keluarga 

jamaah tabligh di desa Temboro Kabupaten Magetan sangat menyakini 

dan memahami benar bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban 

suami terhadap istri dan keluarga, dalam hal sandang pangan dan papan.  

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terhadap keluarga jamaah 

tabligh di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sudah 

melihat keadaan nyata yang ada pada masyarakat bahwa keadaan suami 

yang khuruj atau dakwah selama beberapa waktu tidak mempengaruhi 

dalam pemenuhan nafkah. Nafkah tetap dipenuhi oleh suami kepada istri 

dan anak-anaknya. Namun, pemenuhan nafkah dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi keluarga itu sendiri. 

                                                             
97 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, (Surabaya: Arikola, 2003), 18. 



 

 

Hal tersebut terbukti dengan pernyataan responden sebagai objek 

penelitian yaitu bapak Estamar, bapak Luqman, bapak Martono, bapak 

Marsudi, dan bapak Muhtarom, kelima responden tersebut menjelaskan 

bahwa pemenuhan nafkah yang selama ini diterapkan adalah berasal dari 

suami secara penuh yang diberikan kepada istri dan keluarga.  

Hal tersebut ditujukan dalam rangka kelangsungan hidup dan 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarga. Dan kelima 

responden tersebut juga menjelaskan bahwa cara memperoleh nafkah 

harus dengan cara yang halal. Seperti bapak Estamar yang bekerja sebagai 

karyawan di pabrik tahu, bapak Luqman yang bekerja sebagai guru 

madrasah, bapak Martono sebagai petani, bapak Marsudi sebagai ustadz di 

pondok pesantren, bapak Muhtarom sebagai guru madrasah. Bahkan 

sebagian dari responden yaitu bapak Luqman dan bapak Marsudi juga 

mempersiapkan usaha keluarga untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu 

suami melakukan khuruj. Usaha yang dimaksud adalah usaha konveksi 

dan usaha butik. 

Dalam keluarga jamaah tabligh, mereka  memiliki dua versi dalam 

pemenuhan nafkah ketika khuruj. Versi yang pertama adalah dengan cara 

mengumpulkan biaya keberangkatan dan juga biaya yang nantinya akan 

ditinggalkan sebagai nafkah keluarga selama khuruj. Versi yang kedua 

adalah dengan cara mengalihkan pengelolaan bisnis keluarga kepada istri 

yang ditinggalkan untuk nantinya menjadi sumber nafkah ketika suami 

dalam keadaan berdakwah atau khuruj. 



 

 

Versi pertama, memilih pengumpulan biaya terlebih dahulu 

dilakukan agar pemenuhan nafkah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa 

memaksakan diri dalam berdakwah. Supaya keluarga yang ditinggalkan 

juga tetap tercukupi nafkahnya selama proses berdakwah. Karena 

sesungguhnya memaksa diri dalam berdakwah tanpa memikirkan keluarga 

yang ditinggalkan juga merupakan hal yang dilarang dalam ajaran jamaah 

tabligh dan juga islam. Khuruj sendiri juga bukan merupakan hal yang 

lebih diutamakan dalam pemenuhan nafkah keluarga. 

Pemenuhan nafkah versi ini dilakukan oleh keluarga bapak 

Estamar, bapak Martono dan  keluarga Bapak Muhtarom. Dalam 

wawancara mereka menjelaskan: 

a. Menurut bapak Estamar dalam pemenuhan nafkah ketika 

khuruj yaitu dengan mengumpulkan dulu segala keperluan 

sampai benar-benar siap untuk khuruj termasuk dalam hal 

nafkah yang ditinggalkan kepada keluarga. 

b. Menurut bapak Martono nafkah yang ditinggalkan itu harus 

diutamakan daripada khuruj itu sendiri, jika belum 

terpenuhi maka beliau tidak berangkat. 

c. Menurut bapak Estamar nafkah yang ditinggalkan dan 

estimasi biaya keberangkatan harus sudah mencukupi, 

konsepnya haruslah cukup dan mencukupi dulu baru khuruj 

dapat dilaksanakan. 



 

 

Versi kedua, mengalihkan pengelolaan usaha atau bisnis keluarga 

dilakukan dengan tujuan bahwa jika nafkah yang ditinggalkan tidak 

mencukupi di tengah-tengah khuruj, istri masih dapat memperoleh nafkah 

dari hasil pengelolaan usaha atau bisnis keluarga. Hal ini biasa dilakukan 

oleh keluarga yang sumber penghasilannya berasal dari bisnis atau 

wirausaha pribadi. Versi kedua ini lebih efektif jika dilakukan oleh orang 

yang sering kali ingin mengikuti dakwah atau khuruj. 

Pemenuhan nafkah versi ini dilakukan oleh keluarga bapak 

Luqman dan keluarga bapak Marsudi. Dalam wawancara mereka 

menjelaskan: 

a. Menurut bapak Luqman karena membangun usaha untuk istri 

juga merupakan bentuk pemenuhan nafkah, istri masih dapat 

memndapatkan penghasilan harian walaupun suami sedang 

dalam keadaan khuruj. 

b. Menurut bapak Marsudi pemenuhan nafkah ketika khuruj dapat 

dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan usaha atau bisnis 

keluarga kepada istri, agar nantinya jika terjadi kekuarangan 

nafkah yang ditinggalkan ketika khuruj istri masih dapat 

memperoleh nafkah lewat pengelolaan usaha atau bisnis itu. 

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga jamaah 

tabligh di desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat 

terpenuhi dengan baik. Walaupun khuruj atau dakwah merupakan suatu 



 

 

kewajiban, suami tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga 

untuk tetap memenuhi nafkah untuk keluarganya. Mereka paham betul 

untuk tidak memaksakan diri dalam berdakwah, mereka juga memahami 

bahwa nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan harus lebih diutamakan 

dalam kegiatan khuruj. 

B. Analisis Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Pengasuhan Anak 

Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di 

Desa Temboro Kabupaten Magetan 

Mengasuh anak adalah mendidik dan memelihara anak, seperti 

mengurus makannya, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam 

periode yang pertama sampai dewasa. Dengan pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah kepemimpinan 

dan bimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berkaitan dengan 

kepentingan hidupnya.
98

 Dalam keluarga jamaah tabligh hal ini diterapkan 

dengan cara membimbing anak terhadap pendidikan yang mumpuni. 

Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, 

ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak 

dalam keluarga. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan 

mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan 

sebagainya. Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua 

yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari 

sejak dilahirkan hingga remaja. 

                                                             
98 Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jogjakarta : DIVA Press, 2011), 21. 



 

 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terkait pengasuhan anak 

di desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, peneliti melihat 

langsung keadaan nyata di lapangan dan menemukan berbagai macam 

bentuk pengasuhan yang terjadi ketika khuruj. Keadaan suami yang khuruj 

tidak mempengaruhi keluarga jamaah tabligh dalam melaksanakan 

pengasuhan anak. Hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang 

baik.  

Dalam hal pengasuhan anak, keluarga jamaah tabligh 

mengutamakan pendidikan anak dari dini terutama pendidikan keagamaan. 

Selain keagamaan, keluarga jamaah tabligh juga mengutamakan 

pembentukan sifat mandiri dan disiplin dalam diri anak. Karena dalam 

keadaan khuruj, pendidikan, kemandirian dan kedisiplinan seorang anak 

dapat mempermudah istri yang ditinggalkan dalam mengawasi dan 

mendidik anak.  

Pengasuhan anak keluarga jamaah tabligh memiliki dua versi yang 

hampir mirip. Versi pertama, suami yang khuruj mengalihkan peran 

pengasuhan kepada istri yang ditinggalkan dengan cara membicarakannya 

dengan intens bersama istri. Versi kedua, suami yang khuruj mengalihkan 

peran pengasuhan kepada istri yang ditinggalkan dan meminta bantuan 

orang lain, baik dari sanak saudara atau tetangga terdekat. Kedua versi ini 

dilakukan disaat yang bersama dengan pemenuhan nafkah ketika khuruj 

yaitu disaat persiapan pra khuruj.  



 

 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti mengetahui 

bahwa tidak ada pengelompokan khusus keluarga mana yang menerapkan 

versi pertama atau kedua. Karena dalam pelaksanaannya, setiap versi 

dilakukan tergantung urgensi yang diperlukan oleh setiap keluarga jamaah 

tabligh ketika ditinggal khuruj oleh suami. Versi pertama diterapkan jika 

tidak ada terlalu banyak hal yang perlu untuk dialihkan pengasuhannya 

kepada istri. Versi kedua, dilakukan jika terlalu banyak hal yang dialihkan 

pengasuhannya kepada istri. Namun untuk bersiaga, keluarga jamaah 

tabligh lebih sering menerapkan versi kedua. 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada keluarga jamaah 

tabligh, menurut keluarga jamaah tabligh implementasi pengasuhan anak 

selama khuruj adalah sebagai berikut: 

a. Menurut bapak Estamar disaat khuruj pengasuhan anak harus 

dipersiapkan sebelum khuruj dan akan diserahkan sepenuhnya 

kepada istri. 

b. Menurut bapak Luqman membiasakan terhadap keagamaan 

kepada anak adalah hal yang utama agar menjadi kebiasaan 

yang baik bahkan ketika beliau sedang khuruj. Beliau akan 

meminta tolong kepada saudara atau tetangga jika menyangkut 

tentang antar jemput anak sekolah. 

c. Menurut bapak Matono pengasuhan anak akan diserahkan 

kepada istri sepenuhnya termasuk antar jemput ketika sekolah. 



 

 

Jika menyangkut pendidikan beliau mempercayakannya di 

tempat mengaji. 

d. Menurut bapak Marsudi memasukkan anak ke pesatren dari 

kecil adalah bentuk pengasuhan orang tua agar anak 

mendapatkan ilmu yang mumpuni dari ahlinya. Selain itu, saat 

di rumah penanaman kemandirian dengan membagi tugas 

dirumah adalah langkah agar peran dan fungsi akan tetap 

terlaksana saat khuruj. 

e. Menurut bapak Muhtarom memasukan anak ke pesatren disaat 

cukup umur agar ilmu yang di dapat lebih banyak. Dikala khuruj 

beliau mengalihkan peran pengasuhan kepada istri namun 

dengan pengarahan dari beliau. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi pengasuhan anak di desa 

Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan 

baik. Walaupun dengan pengalihan penuh peran pengasuhan kepada istri, 

suami masih memikirkan posisi istri dengan cara mempersiapkannya 

sebelum khuruj. Keluarga jamaah tabligh cenderung untuk 

membicarkannya dengan intens bersama istri agar istri tidak merasa 

keberatan dan rela. Selain itu, keluarga jamaah tabligh juga meminta 

bantuan kepada saudara dan juga tetangga terdekat agar pengasuhan tetap 

berjalan dengan baik dan istri tidak terlalu terbebani. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan: 

1. Dalam implementasi nafkah keadaan suami yang khuruj atau dakwah 

selama beberapa waktu tidak mempengaruhi dalam pemenuhan 

nafkah. Implementasi pada kalangan keluarga jamaah tabligh di desa 

Temboro Kabupaten Magetan telah menerapkan pemenuhan nafkah 

sesuai dengan konsep keluarga sakinah tipe III plus yang dibuktikan 

dengan semua responden telah melakukan penafkahan sesuai 

kemampuan suami. Seluruh responden tersebut menjelaskan bahwa 

pemenuhan nafkah yang selama ini diterapkan adalah berasal dari 

suami secara penuh yang diberikan kepada istri dan keluarga. Seluruh 

responden tersebut juga menjelaskan bahwa cara memperoleh nafkah 

harus dengan cara yang halal. 

2. Implementasi pengasuhan anak dalam mewujudkan keharmonisan 

keluarga Jama’ah Tabligh dapat terlaksana dengan baik sesuai konsep 

keluarga sakinah III. Hal tersebut dibuktikan dengan bentuk 

pengasuhan jamaah tabligh dengan cara membantu, melatih, dan 

sebagainya dalam rangka membimbing anak terhadap kedisiplinan 

yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi 

kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga. 



 

 

B. Saran 

1. Bagi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis 

hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan serta bahan untuk merumuskan kurikulum 

perkulliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga 

mahasiswa lebih mengetahui tentang implementasi keharmonisan 

keluarga Jama’ah Tablih di tinjau dari konsep keluarga sakinah. 

2. Bagi para pengikut Jama’ah Tabligh, baik yang muda ataupun yang tua 

di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk 

berdakwah lebih giat lagi untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh 

alam. 

3. Bagi Masyarakat umum terutama sesama umat muslim untuk 

membuang jauh pemikiran negatif tentang Jama’ah Tabligh dan 

sebaiknya mencoba untuk ikut andil dalam peran dakwah yang 

dilakukan oleh para Jama’ah Tabligh. 
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