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ABSTRAK 

 

 

Suryani, Anist. 2017. Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish 

Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.  

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Kadi, M.Pd. I. 

 

Kata Kunci : Keluarga, Pendidikan Anak. 

Keluarga mempunyai andil yang sangat besar dalam pendidikan anak. Sebab 

keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak. Maka keluarga 

merupakan lembaga pendidikan anak yang pertama dan utama. Pada dasarnya anak 

lahir membawa fitrah pada keyakinan yang baik, disitulah peran keluarga, utamanya 

orang tua yang megarahkah dan memantapkan keyakinan anak melalui pendidikan. 

Untuk itu, jika ingin membentuk pendidikan anak dengan pendidikan yang baik maka 

harus dimulai pada saat pembetukan keluarga. Karena keluarga yang baik akan 

meneruskan generasi yang baik. Keluarga yang baik menurut Islam adalah yang 

saki>nah mawaddah wa rahmah.   

Untuk mengungkap hal tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 1) Bagaimana Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah menurut M. Quraish 

Shihab?, 2) Bagaimana Relevansi konsep tersebut dengan pendidikan anak dalam 

keluarga?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunkan pendekatan 

filosofis dengan jenis penelitian kualitatif dimana akan dilakukan kajian terhadap 

buku-buku yang terkait untuk mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep 

saki>nah mawadah wa rahmah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik studi dokumenter dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi 

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Teknik 

Analisis data menggunakan analasis isi dengan menganalisis isi pesan dan mengolah 

pesan berdasarkan data dan teori yang digunakan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Konsep Saki>nah Mawaddah Wa 
Rahmah menurut M. Quraish Shihab relevan dengan pendidikan anak sebab keluarga 

yang menggunakan konsep saki>nah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang 

mampu membentuk pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Berdasarkan 

proses relasi antara keluarga dengan anak, sama-sama mendasari hubungan dengan 

rasa cinta dan kaih sayang. Serta untuk membentuk pendidikan yang berkualitas 

maka berawal dari membentuk keluarga yang saki>nah mawaddah wa rahmah. 

Dari pernyataan di atas, saran yang dapat diperkirakan adalah agar lebih mengkaji 

mengenai konsep-konsep keluarga, dengan tujuan untuk meningkatkan serta 

menanamkan pendidikan anak yang dimulai dari keluarga, sebab keluarga adalah 

lembaga pertama menanamkan pendidikan pada anak.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 

hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

mah}ram.
1
 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa pernikahan 

adalah suatu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qa>n ghali>z}a>n, untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.
2
 

Tujuan dekat sebuah pernikahan untuk setiap pasangan adalah meraih 

saki>nah melalui pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, sedangkan 

tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian 

kepada Allah Swt. sehingga lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh 

keluarga.
3
 Selain itu tujuan berumah tangga adalah untuk mencapai ketentraman 

jiwa dan meraih kebahagiaan serta kelanggengan rumah tangga. Lebih dari itu, 

tujuan pernikahan adalah menumbuhkan perpaduan kasih sayang, keadilan dan 

persamaan baik antara suami isteri maupun seluruh anggota keluarga.
4
 

Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan 

dalam ayat al-Qur‟an surat al-ruum ayat 21: 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1. Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 9. 

2
 Ibid, 15. 

3
 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), 80. 
4
 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni dalam Perspektif 

berbagai Komunitas Agama di Indonesia  (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang 

dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), 14. 



4 

 

 

   
   

  
  

   
     

  
     

 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .” (QS. al-Ruum: 21).
5
 

 

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya 

melahirkan jalinan ketentraman (saki>nah), rasa kasih dan rasa sayang sebagai 

suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena 

itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga saki>nah, 

mawaddah wa rahmah.6 

Saki>nah mawaddah wa rahmah adalah ungkapan yang sangat populer di 

kalangan anak muda, pengantin baru bahkan mereka yang berpuluh tahun 

menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan 

ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VII (Departemen Agama RI, 2009), 

477. 
6
 Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015),177. 
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dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga 

saki>nah adalah impian setiap orang.
7
 

Pada umumnya keluarga saki>nah dipahami sebagai keluarga yang 

tenteram dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan isteri yang setia dan 

penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti.
8
 Menurut M. Quraish Shihab 

konsep keluarga saki>nah adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang 

untuk dapat melahirkan mawaddah dan rahmah.
9
  

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama yang lahir pada 16 

Pebruari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.
10

 Beliau dilahirkan dan dibesarkan 

dalam lingkungan muslim yang sangat taat dalam beragama. Beliau sangat 

menghormati kedua orang tuanya, ayah beliau bernama Abdurrahman Shihab 

seorang ulama keturunan dari Arab yang terpelajar dan guru besar Tafsir di IAIN 

Alaudin, Ujung Pandang.
11

 Beliau mendapatkan pendidikan yang baik di dalam 

keluarganya yang diberikan oleh kedua orang tuanya, hingga beliau dapat 

melanjutkan studi lebih tinggi. Dari sedikit cuplikan kisah M. Quraish Shihab 

dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan 

yang baik yang diberikan oleh kedua orang tuanya dalam keluarga. Sebab 

                                                           
7
 Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan 

bagi penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan  Diklat Kementrian Agama 

RI, ), xli. 
8
 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Keluarga Harmoni, 14. 

9
 Shihab, Pengantin Al-Qur’an, 174-175 

10
 Lihat kata penutup M. Quraish Shihab, Tafsir al- Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian 

al-Qur’an, vol. 1, cetakan V (Jakarta: Lentera Hati, 2006). 
11

 Abuddin Nata,  Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia  (Jakarta: Raja 

Grafindo Press), 362. 
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keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh dan 

berkembangnya seorang anak. 

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa.
12

 Rasulullah Saw. 

bersabda yang artinya: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci.” Beliau 

memberikan contoh bahwa lingkungan pertama bagi seorang anak adalah kedua 

orang tuanya. Lalu beliau bersabda yang artinya: “Kedua Ibu Bapaknyalah yang 

membuat ia menjadi Nasrani atau Majusi.” Sedangkan gelar yang paling baik dari 

pendidikan anak di keluarga bukan gelar akademis, melainkan gelar sebagai 

walada>n s}a>lih}ah, yakni anak yang s}a>lih}. Sejarah kehidupan yang membuktikan 

bahwa proses pendidikan di rumah sangat menentukan bukan saja bagi 

kehidupan anak itu sendiri, melainkan juga bagi perjalanan kehidupan manusia 

pada umumnya.
13

  

Beragam perilaku orang tua dan anggota keluarga yang lain di dalam 

menyikapi belajar anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor budaya, 

faktor latar belakang pendidikan, faktor minat, dan faktor pengaruh lingkungan. 

Budaya belajar ditentukan turun-temurun oleh suatu keluarga. Dalam keluarga 

yang orang tuanya membudayakan belajar, maka anak-anaknya akan lebih suka 

mempergunakan waktu untuk membaca dan belajar, sebaliknya jika orang tua 

                                                           
12

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1. 
13

 Badri Khaeruman, Moralitas Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 181 
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kurang memperdulikan budaya belajar anak, maka akibatnya anakpun akan lebih 

senang menggunakan waktunya untuk bermain dan mencari hiburan.
14

 

Memiliki keluarga saki>nah serta anak yang s}a>lih} memerlukan proses 

panjang. Proses tersebut dimulai sebelum kelahiran sang anak bahkan sebelum 

dilangsungkanya pernikahan, karena ketika sang anak lahir, ayah dan ibu dapat 

saling membantu mewujudkan keluarga yang Islami demi pendidikan buah 

hatinya. Salah satu kekeliruan orang tua adalah mengharapkan anaknya menjadi 

anak yang s}a>lih} dengan memasukkan anaknya ke sekolah Islam, namun 

melupakan faktor-faktor yang semestinya dilakukan sebelum kelahiran sang 

anak.
15

 

Dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semudah yang kita 

bayangkan. Sebab di dalam rumah tangga pastilah ada konflik yang tentunya 

harus dihadapi dan diselesaikan oleh anggota keluarga itu sendiri. Misal seperti 

persoalan tentang anak yang kurang diperhatikan pendidikannya, belum 

terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing anggota, kurangnya kasih 

sayang, atau mungkin masalah adanya perbedaan dari masing-masing yang 

seharusnya dijadikan pelengkap antara satu sama lain dan sebagainya. 

Beberapa masalah tersebut terjadi, mungkin karena terlupakannya makna 

dari tujuan pernikahan itu sendiri. Dan tidak lupa, bahwa di dalam keluarga juga 

                                                           
14

 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga  (Bandung: Alfabeta, 2013), 174. 
15

 M. Fauzi Rachman, Islamic Parenting (Jakarta: Erlangga, 2011), 26. 
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memiliki anak yang membutuhkan pendidikan yang baik dari orang tua dan 

anggota keluarga yang lain. Sebab anak petama kali tumbuh dan berkembang di 

dalam lingkungan keluarga. 

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis 

tertarik dan menganggap penting untuk mengkaji konsep keluarga muslim 

(Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah) dan direlevansikan bagi pendidikan anak 

dalam keluarga, maka judul penelitian ini adalah “KONSEP SAKI><NAH  

MAWADDAH  WA RAHMAH  MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN 

RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dituliskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Saki>nah Mawaddah Wa  Rahmah menurut M. Quraish 

Shihab? 

2. Bagaimana Relevansi Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah tersebut 

dengan Pendidikan Anak dalam keluarga? 
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C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah di atas, adapun tujuan kajian penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah menurut             

M. Quraish Shihab. 

2. Mendeskripsikan Relevansi Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah 

tersebut dengan Pendidikan Anak dalam Keluarga. 

 

D. Manfaat Kajian  

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, dapat ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, dan memberikan wawasan tentang Konsep Saki>nah Mawaddah 

Wa Rahmah dalam menurut M. Quraish Shihab. 

2. Secara Praktis  

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk 

dijadikan refrensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat 
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dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan anak dalam 

keluarga. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan acuan 

khususnya bagi kaum muslim, agar dapat memahami konsep Saki>nah 

Mawaddah Wa Rahmah sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan 

berkeluarga dan dalam mendidik anak. 

 

E. Telaah Pustaka 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya 

terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Ratna Fadhila, tahun 2015 berjudul Nilai-nilai Kesetiaan Isteri Nabi Ayyub 

dalam Kitab Qhashas Al-Anbiya’ Karya Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Fida’ 

Isma’il Ibnu ‘Umar Ibnu Katshir dan Relevansinya dengan Pendidikan 

Keluarga Saki>nah. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa: 

Terdapat relevansi antara nilai-nilai kesetiaan isteri nabi Ayyub dalam kitab 

Qasas al-Anbiya’ dengan pendidikan keluarga saki>nah. Karena dilihat dari 

segi kriteria dalam membangun keluarga sakinah yaitu dengan bersikap 

sabar dan tawakal dalam menerima qadar Allah. Jika dilihat dari segi 

kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing suami atau isteri yakni 
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memuat tentang taat kepada suami, sabar, ikhlas, serta bersyukur dalam 

menerima ketetapan dari Allah SWT.
16

 

2. Siti Hanik Mulikah,  tahun 2006 berjudul Pengaruh Pendidikan Agama 

Islam terhadap pencapaian Keluarga Saki>nah di Kelurahan Patihan Wetan 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan: 

Proses Pendidikan Agama Islam di Kelurahan Patihan Wetan berjalan 

dengan baik. Hal ini terbukti dengan data Pendidikan Agama Islam yang 

masuk dalam kategori baik 48 warga, dan kategori rendah 6 warga. Usaha-

usaha yang dilakukan warga masyarakat dan tokoh masyarakat untuk 

membina pencapaian keluarga saki>nah masih terus berjalan. Usaha yang 

masih terus dilakukan yaitu memberikan Pendidikan Agama pada keluarga, 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Proses 

Pendidikan Agama Islam di Kelurahan Patihan Wetan berpengaruh terhadap 

pencapaian keluarga saki>nah di Kelurahan Patihan Wetan. Sebanyak 

Kegiatan fard}iyyah maupun jama’iyyah diharapkan dapat menambah 

pengetahuan Agama Islam masyarakat untuk menciptakan keluarga 

Saki>nah.
17

 

                                                           
16

 Skripsi Ratna Fadhila, Nilai-nilai Kesetiaan Isteri Nabi Ayyub dalam Kitab Qhashas Al-

Anbiya’ Karya Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Fida’ Isma’il Ibnu ‘Umar Ibnu Katshir dan Relevansinya 
dengan Pendidikan Keluarga Sakinah. (STAIN Ponorogo, 2015) 

17
 Skripsi Siti Hanik Mulikah, Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Pencapaian 

Keluarga Sakinah di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, (STAIN 

Ponorogo, 2006). 
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3. M. Syahrul Munir, tahun 2014 berjudul Konsep Pendidikan Anak (Ananlisis 

Pemikiran ‘Abdullah Nas}ih ‘Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah al-‘Aulad fi al-

Islam) yang menyimpulkan: 

Dalam merumuskan materi yang harus diajarkan kepada anak didik, 

„‘Abdullah Nas}ih ‘Ulwan telah membaginya menjadi 7 materi, yaitu: 

pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio/akal, 

pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial, dan pendidikan seksual. Pendidikan 

yang ditawarkan ‘Abdullah Nas}ih ‘Ulwan dimulai dari pendidikan pra nikah 

sampai pendidikan anak ketika dewasa. Untuk itu langkah-langkah yang 

ditempuh untuk pencapaian puncak kekuasaan dan kemenangan dimulai 

dengan perbaikan diri kita sendiri, kemudian mengadakan perbaikan pada 

keluarga kita sendiri.
18

 

Tiga penelitian yang telah dilakukan terdahulu merupakan penelitian yang 

hampir sama pembahasannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Namun 

ketiga penelitian tersebut hanya membahas nilai-nilai kesetiaan isteri yang 

direlevansikan dengan pendidikan keluarga saki>nah, kemudian pengaruh 

pendidikan agama dalam pembentukan keluarga saki>nah dan membahas konsep 

pendidikan anak menurut pemikiran’Abdullah Nas}ih ‘Ulwan. Namun, belum 

meneliti tentang relevansi antara konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah 

                                                           
18

 Skripsi M. Syahrul Munir, Konsep Pendidikan Anak (Ananlisis Pemikiran ‘Abdullah Nasih 

‘Ulwan Dalam Kitab Tarbiyah al-‘Aulad fi al-Islam) (STAIN Ponorogo, 2014). 
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menurut M. Quraish Shihab dengan Pendidikan Anak dalam Keluarga. Jadi 

penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 

F. Metodologi Kajian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak 

karya ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Namun 

kajian ini berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada, di mana kajian 

terdahulu belum pernah membahas konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah 

menurut M. Quraish Shihab, maka peneliti tertarik untuk meneliti konsep 

tersebut dan kemudian merelevansikannya dengan pendidikan anak dalam 

keluarga. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, karena di sini akan 

membahas pemikiran tokoh secara medalam, sistematik dan universal dalam 

rangka mencari kebenaran, inti, hakikat atau hikmah mengenai segala 

sesuatu yang ada.
19

 Dengan jenis penelitian kualitatif, yang merupakan salah 

satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif
20

 yang menghasilkan data 

                                                           
19

 Abuddin  Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42. 
20

 Basorwi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),1-2.  
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.
21

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian 

pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.
22

 Yaitu berupa data-

data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan 

masalah dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah 

1) Pengantin Al-Qur’an karya M. Quraish Shihab. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

                                                           
21

 Ibid., 21. 
22

Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 7.  
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lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data,
23

 di antaranya 

adalah : 

1) Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan 

Umat, karya M. Quraish Shihab. 

2) Tafsir al-Mishbah, karya M. Quraish Shihab 

3) M. Quraish Shihab Membumikan Kalam Al-Qur’an, karya Mustafa. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumenter 

dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi dokumenter 

adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah 

penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku koran, majalah 

dan lain-lain.
24

 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengkaji wacana 

teks mengenai konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah untuk mengetahui 

pemikiran M. Quraish Shihab. Kemudian untuk mendapatkan data mengenai 

pendidikan anak dalam keluarga peneliti menggunakan buku-buku tentang 

pendidikan dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian. Data-data 

yang terkumpul dan terkaji baik tafsir maupun buku lain  yang terkait 

                                                           
23

 Ibid., 10.  
24

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2012), 101. 



16 

 

 

selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan kedalam bab-bab dan sub bab 

sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis 

isi (content analysis). Analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik 

sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau alat untuk 

mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih.
25

 

Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi 

sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada 

waktu buku itu ditulis. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku 

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik dalam berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 

tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi tentang isi 

sebuah atau beberapa buku yang dibandingkan akan sangat berguna bagi 

pengembangan penulisan buku sejenis di masa-masa mendatang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat yang memerlukan.
26

 

                                                           
25

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 173. 
26

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 72-73  
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Maka, data yang diperoleh dari buku-buku yang mengungkapkan 

pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep Saki>nah Mawaddah Wa 

Rahmah akan dianalis isi atau pesan yang diperoleh dari data tersebut. 

Kemudian dari data yang diperoleh tersebut direlevansikan dengan 

pendidikan anak dalam keluarga berdasarkan teori-teori umum yang 

dipaparkan pada kajian teori. Sehingga akan terlihat adakah relevansi antara 

konsep tersebut dengan pendidikan anak dalam keluarga. 
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5. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan kajian ini akan dibagi menjadi 5 bab masing-masing 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan: 

Bab I  

Terdiri dari Pendahuluan, berisi tentang gambaran global dari kajian ini. 

Adapun susunannya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II 

Berisi tentang kerangka teoritik yang terdiri dari teori umum tentang konsep 

keluarga dan pendidikan anak. 

Bab III 

Berupa data mengenai biografi M. Quraish Shihab dan pemikirannya tentang 

Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah.  

BAB IV 

Merupakan analisis data, berisi tentang penjelasan tentang relevansi konsep 

Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah menurut pemikiran M. Quraish Shihab 

dengan pendidikan anak dalam keluarga. 

BAB V 

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

 KELUARGA DAN PENDIDIKAN ANAK  

 

A. Konsep Keluarga 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan 

manusia lainnya sehingga terjadi hubungan. Hubungan manusia dengan manusia 

lain disebut masyarakat. Masyarakat ada dua jenis yaitu masyarakat besar yang 

di dalamnya merupakan sekumpulan manusia di sebuah daerah dan masyarakat 

kecil yang disebut keluarga. Masyarakat dan keluarga merupakan sebuah sistem.  

Sistem adalah sebuah himpunan yang terdiri dari komponen-komponen 

yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan membentuk suatu 

keseluruhan.
27

 Sistem selalu terdiri dari unsur-unsur yang selalu berhubungan 

satu sama lain sebagai suatu kesatuan.
28

  Ibarat tubuh, jika salah satu anggota 

merasakan sakit maka anggota tubuh lainnya juga merasakan sakit. Jika keluarga 

merupakan sebuah sistem, maka unsur-unsur atau komponen yang dimaksud 

adalah anggota keluarga itu sendiri. 

Keluarga merupakan sebuah institusi yang terbentuk dari sebuah ikatan 

pernikahan membentuk satu kesatuan yang di dalamnya hidup bersama pasangan 

                                                           
27

 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: 

Kencana, 2004),122. 
28

 Ibid, 124. 
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suami isteri secara sah. Di mana di dalam satu kesatuan tersebut dijalin oleh rasa 

cinta dan kasih sayang, saling interaksi dan saling mempengaruhi satu sama 

lain.
29

 Keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal 

bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.
30

  

Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang 

memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan. Keluarga 

sebagai sebuah sistem memiliki karakter sebagai berikut:
31

 

1. Keseluruhan 

Memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya sebagai 

sebuah keseluruhan. Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian 

utamanya justru diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru 

kemudian memberikan fokus pada individu.  

2. Struktur 

Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur, misalnya 

pola intraksi antar anggota keluarga yang menentukan apa yang terjadi di 

dalam keluarga. 

3. Tujuan 

Tujuan keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari satu 

keluarga dengan keluarga yang lainnya. Efektifitas pencapaiannya pun 

                                                           
29

 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 75-76. 
30

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

Keluarga  (Jakarta: Kencana, 2013), 3. 
31
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tergantung seberapa besar sumbangan masing-masing anggota keluarga 

terhadap upaya pencapaian tujuan.  

4. Keseimbangan 

Keluarga merupakan sistem terbuka dan bersifat dinamis, dalam rangka 

meraih tujuannya, keluarga akan menghadapi situasi dan kondisi di luar 

dirinya yang berubah dan berkembang. Keluarga akan berusaha mencapai 

tujuannya dengan menjaga kehidupannya agar tetap seimbang. 

5. Kelembaman 

Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan situasi 

dan kondisi, keluarga mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan 

kehidupan sehari-hari agar dapat berlangsung dengan baik. Ada rutinitas dan 

kebiasaan yang sudah menetap dan selalu dijaga untuk tetap berlangsung 

secara sama dari hari ke hari. 

6. Batas-batas 

Setiap sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuatnya terpisah atau 

berbeda dengan sistem yang lain. Batas-batas ini muncul manakala dua atau 

lebih sistem atau subsistem bertemu, berinteraksi, atau bersama-sama. 

7. Subsistem 

Di dalam sistem keluaga terdapat unit-unit subsistem, misalnya subsistem 

pasangan suami isteri, subsistem relasi orang tua-anak, subsistem peran orang 

tua. Salah satu tugas utama dari subsistem keluarga adalah menjaga batas-

batas keluarga. Konsep tentang subsistem memberikan pemahaman bahwa 
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keluarga bukan hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota 

keluarga, melainkan terdapat berbagai interaksi yang membentuk subsistem 

keluarga. 

8. Equafinality dan equipotentiality  

Equafinality berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada hasil 

akhir yang sama, sementara suatu permulaan yang sama dapat pula membawa 

pada hasil akhir yang berbeda. Adapun equipotentiality berarti bahwa suatu 

sebab dapat menghasilkan suatu akibat sangat terkait dengan proses yang 

berjalan mengikuti sebab tersebut. 

Pada dasarnya, struktur keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

keluarga inti dan keluarga batih. 

1. Keluarga inti adalah keluarga yang didasarkan atas ikatan perkawinan dan 

terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak mereka yang belum 

menikah.
32

 Struktur keluarga yang demikian menjadikan keluarga sebagai 

orientasi bagi anak, yaitu tempat ia dilahirkan. Sedangkan orang tua 

menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti 

terbentuk setelah sepanjang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki 

anak.
33

  

2. Keluarga batih tidak didasarkan pada pertalian pernikahan melainkan 

pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah kerabat. Kesatuan 
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keluarga ini juga dapat disebut keluarga luas.
34

 Keluarga batih ada tiga 

bentuk, pertama keluarga bercabang (stem family) terjadi manakala seorang 

anak saja yang sudah menikah dan masih tinggal di rumah orang tuanya. 

Kedua , keluarga berumpun (lineal family), terjadi manakala lebih dari satu 

anak yang sudah menikah dan tetap tinggal di rumah kedua orang tuanya. 

Ketiga , keluarga beranting (fully extended), terjadi manakala di dalam 

keluarga terdapat generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan tinggal 

bersama.
35

 

Berbagai jenis penelitian menemukan pengaruh struktur keluarga 

terhadap kualitas keluarga. Menurut Skaggs dan Jold yang dikutip oleh Sri 

Lestari menemukan bahwa remaja yang tinggal di dalam keluarga kandung lebih 

kompeten, secara sosial lebih bertanggung jawab, dan lebih sedikit mengalami 

masalah perilaku daripada yang tinggal dengan keluarga tiri yang kompleks. 

Hubungan yang kompleks dalam keluarga tiri menghadirkan tantangan-tantangan 

yang membutuhkan penyesuaian, sehingga membuat remaja lebih beresiko 

mengalami masalah penyesuaian. Sri Lestari juga mengutip pendapat Jablonska 

dan Lindber yang menyatakan bahwa remaja dengan orang tua tunggal memiliki 

resiko yang lebih tinggi terhadap perilaku beresiko, menjadi korban dan 

mengalami distres mental, daripada remaja dengan orang tua lengkap.
36
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Dengan beberapa pengecualian, pada dasarnya keluarga yang utuh dan 

dalam perkawinan yang sah lebih menjamin kesejahteran anak. Walaupun 

demikian, proses yang berlangsung terhadap keluarga lebih besar pengaruhnya 

pada diri anak. Proses dalam keluarga tersebut mencakup proses yang terjadi 

dalam relasi antar pasangan, relasi orang tua-anak, relasi kakak-adik, yaitu 

sebagai berikut:
37

 

1. Relasi pasangan suami isteri 

Relasi suami isteri memberi landasan dan menentukan warna bagi 

keseluruhan relasi keluarga. Kunci kelanggengan keluarga atau perkawinan 

adalah keberhasilan melakukan penyesuaian antar pasangan yang bersifat 

dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes. Keberhasilan 

penyesuaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik, namun ditandai oleh 

sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Dalam 

melakukan resolusi konflik diperlukan adanya komunikasi yang positif yang 

memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Peran 

pentingnya komunikasi yaitu untuk membangun kedekatan dan keintiman 

dengan pasangan agar senantiasa terjaga, sehingga proses penyesuaian 

keduanya telah berlangsung dengan baik. 
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Berdasarkan yang dikutip oleh Sri Lestari menurut pendapat David H. 

Olson dan Amy K. Olson mengemukakan bahwa terdapat sepuluh aspek yang 

membedakan antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia, yatu:
38

 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan 

dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan.  Keterampilan 

dalam berkomunikasi dapat mewujud dalam kecermatan memilih kata 

yang tepat dalam menyampaikan gagasan pada pasangan sehingga tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Sebab kesalahpahaman dalam komunikasi 

dapat menimbulkan konflik. 

b. Fleksibilitas 

Fleksibiltas pasangan merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah 

dan beradaptasi saat diperlukan. Dalam relasi suami isteri diperlukan 

adanya kejelasan dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab 

suami dan isteri. Namun demikian, pembagian peran tersebut seyogianya 

tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang dibuat 

bersama berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pasangan suami isteri. 

c. Kedekatan 

Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang 

dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan 
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dan kebersamaan. Pasangan yang terperangkap dalam ketidakseimbangan 

antara keterpisahan dan kebersamaan akan mengalami banyak masalah. 

d. Kecocokan kepribadian 

Kecocokan kepribadian berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi salah satu 

pasangan tidak berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh yang 

lainnya. Penerimaan masing-masing pasangan terhadap faktor kepribadian 

yang sulit berubah akan berdampak positif pada kebahagiaan yang 

dirasakan. 

e. Resolusi konflik 

Aspek resolusi konflik berkaitan dengan sikap, perasaan, dan keyakinan 

individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi 

berpasangan. Kunci kebahagiaan pasangan bukanlah menghindari konflik 

melainkan bagaimana cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik. 

f. Relasi seksual 

Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan yang 

dapat mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek-aspek lain dalam 

relasi suami isteri. 

g. Kegiatan di waktu luang 

Pemanfaatan waktu luang menjadi sarana untuk melakukan aktivitas jeda 

dari rutinitas, baik rutinitas kerja maupun rutinitas pekerjaan rumah 

tangga. Pemanfaatan waktu luang ini dapat dilakukan sendiri, bersama 

anggota keluarga yang lain atau dengan sahabat. 
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h. Keluarga dan  teman 

Keluarga dan teman merupakan konteks yang penting bagi pasangan 

dalam membangun relasi berkualitas. Keluarga banyak mempengaruhi 

kepribadian, selain itu keterlibatan orang tua dapat memperkuat atau 

memperlemah kualitas relasi pasangan. Teman seringkali menjadi 

penyangga bagi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan, yakni 

sebagai tempat meminta pertimbangan dan bantuan. 

i. Pengelolaan keuangan 

Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang 

berupa perbedaan pasangan dalam hal pembelanjaan dan penghematan 

uang, perbedaan pandangan mengenai makna uang, dan kurangnya 

perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan 

belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama. 

j. Keyakinan spiritual. 

Spiritualitas dan keimanan merupakan dimensi yang paling kuat bagi 

pengalaman manusia. Keyakinan spiritual memberi landasan bagi nilai-

nilai yang dipegang dan perilaku sebagai individu dan pasangan. 

Keyakinan spiritual dapat menjadi pondasi terpenting bagi kebahagiaan 

pasangan. Hal ini terjadi bila pasangan menyadari bahwa keimanan 

memberikan makna dalam hidup. Keimanan juga dapat menjadi tempat 

berlindung manakala berada dalam situasi tidak berdaya, terpuruk, atau 

menderita setelah mengalami tragedi.  
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2. Relasi orang tua-anak 

Menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh 

pasangan suami isteri yang memiliki anak. Anak menjalani proses tumbuh dan 

berkembang dalam suatu lingkungan dan hubungan. Pengalaman mereka 

sepanjang waktu bersama orang-orang yang mengenal mereka dengan baik, 

serta berbagai karakteristik dan kecenderungan yang mulai mereka pahami 

merupakan hal-hal pokok yang mempengaruhi perkembangan konsep dan 

kepribadian sosial mereka. Hubungan dengan kualitas baik akan berpengaruh 

positif bagi perkembangan anak, misalnya penyesuaian, kesejahteraan, 

perilaku prososial dan transmisi nilai. Sebaliknya, kualitas hubungan yang 

buruk dapat menimbulkan akibat seperti masalah perilaku atau psikopatologi 

pada diri anak. Relasi orang tua dan anak pada umumnya merujuk pada teori 

kelekatan yang mengidentifikasi pengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor 

kunci dalam hubungan orang tua dan anak yang dibangun sejak dini. 

Kelekatan digambarkan sebagai ikatan ikatan emosi yang terjadi antara 

manusia yang memadu perasaan dan perilaku, yaitu antara orang tua dan anak. 

Kualitas hubungan orang tua dan anak merefleksikan tingkatan dalam hal 

kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afektif positif dan ketanggapan dalam 

hubungan mereka. 

3. Relasi antar saudara 

Keberadaan saudara baik kandung, tiri maupun adopsi berpengaruh 

dalam kehidupan anak-anak. Hubungan dengan saudara merupakan jenis 
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hubungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Pola hubungan terbangun 

sejak masa kanak-kanak dapat bertahan hingga dewasa. Hubungan anak 

dengan saudara dapat mempengaruhi perkembangan individu secara positif 

maupun negatif tergantung pola hubungan yang dibangun. Pada masa kanak-

kanak pola hubungan dengan saudara dipengaruhi oleh empat karakteristik, 

yaitu: jumlah saudara, urutan kelahiran, jarak kelahiran dan jenis kelamin. 

Keberadaan saudara bermanfaat bagi perkembangan anak, antara lain: 

a. Sebagai tempat uji coba. Saat bereksperimen dengan perilaku baru, anak 

akan mencobanya terhadap saudaranya sebelum menunjukannya pada 

orang tua atau teman sebayanya. 

b. Sebagai guru. Biasanya anak yang lebih besar, memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang lebih banyak akan mengajari adiknya. 

c. Sebagai mitra untuk melatih keterampilan negosiasi. Saat melakukan 

tugas dari orang tua atau anggota keluarga yang lain, kakak beradik 

biasanya akan melakukan negosiasi mengenai bagian masing-masing. 

d. Sebagai sarana untuk belajar mengenai konsekuensi dari kerja sama dan 

konflik. 

e. Sebagai sarana untuk mengetahui manfaat dari komitmen dan kesetiaan. 

f. Sebagai pelindung bagi saudaranya. 

g. Sebagai penerjemah dari maksud orang tua dan teman sebaya terhadap 

adiknya. 
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h. Sebagai pembuka jalan saat ide baru tentang suatu perilaku dikenalkan 

pada keluarga. 

Selain hubungan yang dijalin dalam keluarga juga terdapat fungsi 

keluarga diantaranya:
39

 

1. Fungsi pengaturan keturunan 

Fungsi reproduksi ini bukan hanya sekedar kebutuhan biologis saja, namun 

merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia. Fungsi ini 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti melanjutkan 

keturunan, dapat mewariskan harta kekayaannya, serta pemeliharaan pada 

hari tuanya. 

2. Fungsi sosialisasi atau pendidikan 

Fungsi ini untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan hingga 

terbentuk kepribadiannya. Anak-anak dilahirkan tanpa bekal sosial, maka 

peran keluarga adalah menyampaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 

Dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-norma yang ada di dalam 

masyarakat, tentang nilai apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan. 

3. Fungsi ekonomi 

Dengan adanya fungsi ekonomi, maka hubungan keluarga bukan sekedar 

hanya hubungan yang dilandaskan atas dasar hubungan untuk melanjutkan 
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keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan 

kerja. Hubungan ini  dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam kerja 

sama. 

4. Fungsi pelindung 

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya 

yang mengancam keluarga. 

5. Fungsi penentuan status 

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga 

akan mewariskan statusnya pada keturunannya. 

6. Fungsi pemeliharaan 

Pada dasarnya keluarga memiliki kewajiban untuk memelihara anggota 

keluarganya. 

7. Fungsi afeksi 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang 

atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang 

serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak pernah 

mendapatkan perhatian atau kasih sayang. 

Secara umum keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas kehidupan 

keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem dan berkenaan dengan 

kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan keluarga. Keberfungsian 

keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan (resiliency), atau kekukuhan 
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(strength) keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Penjelasannya 

sebagai berikut:
40

 

1. Kelentingan keluarga 

Kelentingan didefinisikan sebagai kemampuan untuk bangkit dari 

suatu penderitaan, dengan menjadi lebih kuat dan lebih memiliki sumber 

daya. Kelentingan lebih dari sekedar kemampuan untuk bertahan, karena 

kelentingan membuat orang untuk mampu sembuh dari luka yang 

menyakitkan, mengendalikan kehidupan, dan melanjutkaan hidupnya 

dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terdapat tiga faktor yang menjadi 

kunci kelentingan keluarga, yaitu sistem keyakinan, pola pengorganisasian 

keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. 

2. Kekukuhan keluarga 

Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi di dalam keluarga 

yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan 

keluarga. Terdapat enam karkteristik keluarga, yaitu: memiliki komitmen, 

terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi, memiliki waktu untuk 

berkumpul bersama, mengembangkan spritualitas, menyelesaikan konflik 

serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif, dan memiliki 

ritme/pola-pola dalam memantapkan dan memperjelas peran keluarga dan 

harapan-harapan yang dibangunnya. 
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B. Konsep Pendidikan Anak 

Dalam uraian di atas sudah jelas bahwa keluarga inti dibangun atas ikatan 

pernikahan yang di dalamnya terdapat tiga posisi yaitu ayah, ibu dan anak-

anaknya yang belum menikah. Dalam hidup berkeluarga pasti ada hubungan, 

baik antar pasangan, antar orang tua dan anak, bahkan antar saudara. Salah satu 

bentuk hubungan atau relasi orang tua-anak adalah proses pendidikan yang 

diberikan orang tua kepada anak. 

Pendidikan menurut teori humanistik yaitu memberikan pengaruh dan 

bimbingan dengan menghubungkan kepada pengalaman manusia itu sendiri. 

Tujuannya adalah membantu seseorang mengembangkan dirinya, yaitu 

membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai 

manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang 

ada dalam diri mereka.
41

 Pendekatan pendidikan humanistik didasarkan pada 

premis bahwa anak didik telah memiliki kebutuhan untuk menjadi orang dewasa 

yang mampu mengaktualisasi diri yaitu orang dewasa yang mandiri, percaya diri, 

realistis tentang tujuan dirinya, dan fleksibel. Dengan demikian, tujuan dasar 

pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan 

independen, mengambil tanggung jawab untuk pendidikan mereka, menjadi 
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kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar 

mereka.
42

  

Teori belajar humanistik memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah 

berhasil dalam belajar apabila ia telah mampu mengerti dan memahami 

lingkungan serta dirinya sendiri. Teori humanistik melihat proses dan perilaku 

belajar dari sudut pandang perilaku anak didik, bukan dari sudut pandang 

pengamatnya. Tujuan utama proses belajar menurut humanistik adalah agar 

siswa dapat mengembangkan dirinya, mengenali diri mereka sendiri, membantu 

mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka 

masing-masing. Pendidikan pada dasarnya untuk kepentingan memanusiakan 

siswa sebagai manusia itu sendiri.
43

 

Salah satu tokoh humanistik yang memiliki jasa besar dalam 

mengantarkan psikologi humanistik untuk diaplikasikan dalam pendidikan adalah 

Carl Roger, ia mengembangkan satu filosofi pendidikan yang menekankan 

pentingnya pembentukan pemaknaan personal selama berlangsungnya proses 

pendidikan melalui upaya menciptakan iklim emosional yang kondusif untuk 
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membentuk pemaknaan personal tersebut. Ia memfokuskan pada hubungan 

emosional antara pendidik dan peserta didik.
44

 

Teori pendidikan humanistik pada dasanya memiliki tujuan untuk 

memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses pendidikan dapat dianggap 

berhasil apabila anak didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri, 

atau anak didik dalam proses pendidikan harus berusaha untuk mencapai 

aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.
45

 

Tujuan pembelajaran lebih dititikberatkan pada proses belajar daripada 

hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah:
46

  

1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 

2. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar. 

3. Mendorong siswa mengembangkan kesanggupan untuk belajar atas inisiatif 

sendiri. 

4. Mendorong siswa berpikir kritis dan memaknai proses pembelajaran secara 

mandiri. 

5. Siswa didorong untuk bebas berpendapat, memilih pilihannya sendiri, 

melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilakunya. 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan 

kecepatannya.  
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Konsep aliran psikologi humanistik bahwa esensinya manusia itu baik 

dalam hal ketika menjadi dasar keyakinan dan menghormati sisi kemanusiaan. 

Psikologi humanistik utamanya didasari atau merupakan realisasi dari psikologi 

eksistensial dan pemahaman akan keberadaan dan tanggung jawab sosial 

seseorang.
47

Pandangan psikologi humanistik tentang manusia, berdasarkan 

pemaparan Victor E. Frankl: “Saya pikir, sudah saatnya kita mengakui kenyataan 

bahwa manusia bukan sekedar mekanisme atau hasil pelaziman. Kita harus 

mengakui kemanusiaan manusia. Kini, saatnya kita mengakui bahwa manusia 

adalah wujud yang selalu mencari makna dan akan terlanda keresahan hati bila 

makna yang dicarinya belum ditemukan.” Jadi, psikologi humanistik 

menganggap manusia adalah makhluk yang mencari makna.
48

 

Carl Rogers dan Abraham Maslow meyakini bahwa tingkah laku manusia 

tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari, 

dengan kata lain menolak pendapat bahwa tingkah laku manusia semata-mata 

ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Teori ini melihat manusia sebagai aktor 

bukan reaktor dari instink atau tekanan lingkungan. Para teoritikus humanistik 

mempertahankan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk 

melakukan aktualisasi diri untuk berjuang menjadi apa yang mereka mampu, 
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sebab setiap manusia memiliki bakat-bakat yang mendasari perasaan dan 

kebutuhan individual.
49

 

Pandangan humanis mengenai kecenderungan seseorang terhadap konflik 

atau perdamaian, maka muncul pemikiran secara humanis dibangun mekanisme 

untuk mereduksi atau mengurangi semangat memancing konflik dan kemudian 

mengarahkan pada penciptaan perdamaian.
50

 

Rogers, dalam bukunya Freedom to Learn menunjukan sejumlah prinsip-

prinsip pendidikan humanistik yang penting di antaranya:
51

 

1. Manusia memiliki kemampuan belajar secara alami. 

2. Belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid sesuai 

dengan maksudnya. 

3. Cenderung menolak perubahan dirasa mengancam dirinya. 

4. Lebih mudah merasakan ancaman dari tugas-tugas belajar dibanding ancaman 

dari luar. 

5. Pengalaman didapat dari berbagai cara sehingga terjadilah proses belajar. 

6. Dengan melakukan secara langsung siswa dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna. 
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7. Jika anak didik dilibatkan dalam proses belajar dan bertanggung jawab atas 

proses tersebut, maka belajar akan menjadi lancar. 

8. Cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari apabila anak 

belajar dengan inisiatif sendiri. 

9. Kepercayaan diri, kemerdekaan dan kreatifitas lebih mudah dicapai terutama 

oleh siswa yang terbiasa mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri. 

10. Belajar sosial yang paling berguna adalah belajar mengenai proses. 

Sedangkan tujuan utama pendidik adalah membantu siswa untuk 

mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing individu untuk 

mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam 

mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Menurut humanistik 

sebaiknya para pendidik melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan 

kurikulum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.
52

 

Menurut Hamacheek, pendidik yang efektif adalah pendidik yang 

“manusiawi” yang mempunyai rasa humor, adil, menarik, lebih demokratis, serta 

mampu berhubungan secara mudah dan wajar dengan anak didiknya, baik 

perorangan maupun kelompok. Sedangkan pendidik yang tidak efektif jelas 

kurang memiliki rasa humor, kurang sabar, cenderung betindak otoriter dan 

biasanya kurang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan siswa mereka. Choms dan 

kawan-kawan percaya apabila para pendidik merasa tentram terhadap diri dan 
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kemampuan mereka sendiri, maka mereka akan dapat memberikan perhatian 

pada orang lain. Menurutnya dan kawan-kawan, ciri-ciri pendidik yang baik 

adalah sebagai berikut:
53

  

1. Pendidik yang mempunyai anggapan bahwa orang lain mempunyai 

kemampuan untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan baik. 

2. Pendidik yang melihat bahwa orang lain memiliki sifat ramah, bersahabat dan 

ingin berkembang. 

3. Pendidik yang melihat orang lain sebagai orang yang sepatutnya dihargai. 

4. Pendidik yang orang-orang dan perilaku mereka pada dasarnya berkembang 

dari dalam dirinya. 

5. Pendidik yang menganggap orang lain pada dasarnya dipercaya dan 

berperilaku menurut aturan-aturan yang ada. 

6. Pendidik yang melihat orang lain dapat memenuhi dan meningkatkan dirinya. 

Sedangkan ciri-ciri pendidik yang fasilitatif yaitu: merespon perasaan 

siswa, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah 

dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan siswa, menghargai siswa, kesesuaian 

antara perilaku dan perbuatan, penjelasan untuk memantapkan kebutuhan siswa, 

tersenyum pada siswa.
54
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BAB III 

KONSEP SAKI<NAH MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT                   M. 

QURAISH SHIHAB 

 

A. Biografi M. Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Pebruari 1944 di Rappang 

Sulawesi Selatan. Ia putra dari Abdurrahman Shihab seorang guru dalam bidang 

tafsir dan pernah menjadi rektor IAIN Alauddin, serta tercatat sebagai salah satu 

pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Shihab, selain 

mengenyam pendidikan di Ujung Pandang ia juga digembleng ayahnya untuk 

mempelajari Al-Qur‟an.55
 Quraish Shihab menempuh pendidikan Sekolah 

Dasarnya di Ujung Pandang. Setelah pendidikan dasarnya selesai kemudian 

melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil “Nyantri” di pondok 

pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah. Diduga bahwa faham keberagamaan yang 

berkembang di sana adalah faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama> ’ah.
56

 

Pada tahun 1958, Shihab berangkat ke Kairo Mesir atas bantuan beasiswa 

dari Pemerintah Sulawesi Selatan. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah di Al-

Azhar. Kemudian pada tahun 1967 pendidikan Strata Satu diselesaikan di 
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Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits. Pada tahun 

1969 gelar MA diraihnya di Universitas yang sama.
57

 Setelah menyelesaikan 

Studi Masternya M. Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang 

dan langsung bergabung sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang 

mengajar mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam. Dan kemudian diberi kepercayaan 

menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan juga diberi 

jabatan-jabatan lain baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan 

kampus. 

Sepuluh tahun lamanya M. Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai 

staf di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada 

masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Pada tahun 1980 dia pun kembali 

ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi Doktor di Almamaternya Universitas 

Al-Azhar. Setelah dua tahun studinya diselesaikannya dengan disertasi yang 

berjudul Niz}m al-Dura>r li al-Biqa>’i: Tah}qi>q wa Dira>sah, dan berhasil meraih 

gelar Doktor dalam ilmu-ilmu        al-Qur‟an dengan yudisium Summa Cum 

Laude disertai penghargaan Tingkat pertama.  Dengan demikian selama 13 tahun 

di bawah bimbingan dan asuhan Unversitas Al-Azhar secara keseluruhan M. 

Quraish Shihab telah menjalani pengembangan intelektualnya. Maka iklim tradisi 

keilmuan dalam studi Islam di lingkungan Al-Azhar itu mempunyai pengaruh-

pengaruh tertentu terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran 
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keagamaan M. Quraish Shihab. Tetapi di samping itu Pondok Pesantren Darul 

Hadits al-Faqihiyah dan Madrasah Tsanawiyah Malang, serta pendidikan 

Sekolah Dasar di Ujung Pandang tidak boleh diabaikan sebab M. Quraish Shihab 

memperoleh basis intelektual dari sana, juga dari lingkungan keluarga, 

khususnya dari ayahnya. Dia sendiri mengakui bahwa ayahnya memiliki 

pengaruh begitu mendalam bagi dirinya.
58

 

Setelah selesai meraih gelar doktornya, M. Quraish Shihab kembali ke 

tempat tugas semula, IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada periode kedua ia di 

IAIN Ujung Pandang berhasil menulis karya berjudul Tafsir al-Manar: 

Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Ujung Pandang, 1984). 

Tidak sampai dua tahun, kemudian ia ditugaskan ke Fakultas Ushuluddin dan 

Fakultas Pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berbeda dengan Ujung 

Pandang, di Jakarta suasana akademisnya menawarkan banyak tantangan tapi 

juga menampilkan sejumlah dinamika intelektual dan keilmuannya. Dan pada 

kenyataannya M. Quraish Shihab dapat merespon tantangan dan peluang 

kehidupan akademisnya secara cerdas dan bertanggung jawab.
59

 

Karena kecerdasannya Shihab memiliki banyak karya dan pemikiran 

yang ia tuangkan dalam buku-bukunya, di antara karya-karyanya sebagai berikut: 

Filsafat Hukum Islam  (Jakarta: Departemen Agama, 1987), Mahkota Tuntunan 
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Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Utgama 1988), Membumikan Al-Qur;an 

(1992), Lentera Hati (1994), Untaian Permata Buat Anakku (1995), Wawasan 

Al-Qur’an  (1996), Mu’jizat Al-Qur’an (1997), Sahur Bersama  (1997), Tafsir Al-

Qur’an al-Karim (1997), Menyingkap Tabir Ilahi (1998), Fatwa-fatwa Seputar 

Ibadah dan Mu’amalah (1999),  Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah (1999), 

dan Fatwa-Fatwa Seputar Agama  (1999)
60

 dan masih banyak lagi karya-

karyanya. Seting sosial karya-karyanya mencakup masyarakat awam dan kaum 

terpelajar. Jadi, karya-karyanya atau pemikirannya dapat diterima oleh 

masyarakat muslim awam dan juga masyarakat muslim terpelajar di Indonesia.  

B. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Konsep Saki>nah Mawaddah Wa 

Rahmah 

Setelah melihat sejarah kehidupan M. Quraish Shihab, dapat diketahui 

bahwa corak pemikirannya merujuk pada al-Qur‟an dan dikemas sesuai dengan 

kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga pemikirannnya cocok untuk 

masyarakat Indonesia. Banyak sekali karya-karyanya, itu artinya, banyak sekali 

pemikirannya. Salah satunya adalah pemikiran tentang keluarga Saki>nah. Maka, 

di sini peneliti akan mengungkap pemikiran tentang konsep Saki>nah Mawaddah 

Wa Rahmah menurut M. Quraish Shihab. 

Kata saki>nah terambil dari kata (سكن) sakana yaitu diam/tenangnya 

sesuatu setelah bergejolak. Saki>nah karena perkawinan adalah ketenangan yang 
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dinamis dan aktif.
61

 Yaitu, sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh 

setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya, apapun bentuk gejolak itu. 

Seperti kecemasan menghadapi musuh/bahaya/kesedihan atau semacamnya, 

kemudian disusul ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut 

dinamai saki>nah.
62

 

Saki>nah akan tumbuh ketika cinta yang bergejolak di dalam hati dan 

diliputi ketidakpastian mengantar pada kecemasan dan ketentraman hati bila 

dilanjutkan dengan pernikahan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam 

dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan 

kemampuan dalam menghadapi tantangan. Inilah alasan mengapa manusia 

menikah, berkeluarga, berbangsa bahkan bernegara. Itu merupakan dorongan 

kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan/saki>nah. Ketenangan yang 

didambakan suami ketika ia meninggalkan rumah dan anak isterinya, dan 

ketenangan yang dibutuhkan isteri saat suami di luar rumah. Ketenangan tersebut 

juga dibutuhkan oleh anak-anak sepanjang masa.
63

  

Saki>nah harus didahului oleh gejolak, menunjukkan bahwa ketenangan 

yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Di dalam keluarga/rumah tangga 

pasti ada gejolak, bahkan kesalahpahaman pun bisa terjadi, namun jika segera 

ditanggulangi akan melahirkan ketenangan, hal tersebut dapat ditanggulangi 
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dengan baik bila agama berperan dengan baik di dalam keluarga. Saki>nah terlihat 

pada kecerahan air muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus, 

yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan 

kesucian hati serta menyatunya pandangan dengan tekad yang kuat. Saki>nah 

tidak datang begitu saja, tetapi ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. 

Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan, karena saki>nah 

diturunkan Allah ke dalam kalbu. Saki>nah diperoleh setelah melalui beberapa 

fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara 

menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan dengan masa 

lalu yang kelam, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat 

yang tercela dan mengedepankan sifat terpuji, mengganti yang buruk dengan 

yang baik, sambil memohon pertolongan Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. 

Dan kesemua itu dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan 

ketabahan dan takwa.
64

  

Sifat-sifat tersebut yang mengantarkan pada kesadaran bahwa pilihan 

Allah merupakan pilihan yang terbaik. Bahkan mengantarkan seseorang agar 

tidak menghendaki yang lain kecuali yang dikhendaki-Nya dan yang ditetapkan-

Nya. Saat itu, kecemasan menjadi ketenangan dan ketakutan beralih menjadi 

ketentraman. Itu merupakan tandanya bahwa “saki>nah” telah bersemayam di 

dalam kalbu.
65
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Sedangkan mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari 

kehendak buruk. Mawaddah bukan sekedar cinta, mawaddah adalah “Cinta Plus” 

yang sejati.
66

 Bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, cintanya menjadi 

pudar. Tetapi yang hatinya telah bersemai mawaddah, tidak akan mudah 

memutuskan hubungan begitu saja. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan 

kosong dari keburukan.
67

 Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangannya 

tersentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya.  

Mawaddah adalah jalan menuju pengabaian terhadap kenikmatan duniawi 

maupun semua kenikmatan bagi pemilik mawaddah itu, maka dia tidak akan 

pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Kesediaan seorang suami 

membela isteri merupakan suatu keajaiban atas kehendak Allah. Sedang 

kesediaan seorang isteri untuk hidup bersama seorang laki-laki, meninggalkan 

orang tua/keluarga yang membesarkannya dan menggantikan sepenuhnya dengan 

tinggal bersama seorang laki-laki yang menjadi suaminya, bahkan bersedia 

membuka rahasianya yang paling dalam yang tidak akan mudah terlaksana tanpa 

ada kuasa-Nya yang menyatukan dan mengatur hati suami isteri.
68

 Mawaddah 

tidak hadir begitu saja setelah terlaksananya pernikahan. Tetapi dengan adanya 

pernikahan, Allah menganugerahi suami isteri untuk meraih mawaddah, 

kemudian mereka harus berjuang bersama untuk meraihnya.
69
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Dan rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat 

menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan 

melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami isteri akan sungguh-

sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi 

pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.
70

 

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak 

mencari keuntungan sendiri, juga tidak pemarah apalagi pendendam. Ia akan 

menutupi segala sesuatu dan sabar dengan segala cobaan. Sehebat apapun 

seseorang pasti memiliki kelemahan begitupun sebaliknya. Hal tersebut juga 

pasti terjadi kepada suami isteri, sehingga mereka harus saling melengkapi. 

Selain itu, bisa jadi potensi mawaddah yang mereka miliki belum terasah dengan 

baik sehingga mawaddah belum mampu menjamin kelanggengan keluarga yang 

harmonis. Atau bisa juga masalah terjadi setelah kelahiran anak dan mawaddah 

mengalami erosi, di sinilah faktor rahmah mengambil perannya. Rahmah 

mencegah seseorang terhadap keinginan yang berpotensi menyakitkan 

pasangannya.
71

 

Suami isteri harus menyadari kekurangan dan kelebihan pasangan. 

Mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Seperti yang digambarkan dalam 

al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 187: 
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…     

   …     

Artinya: “… Isteri-isteri kamu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka…”72
 

  

Ayat ini mengisyaratkan bahwa suami isteri saling membutuhkan. Masing-

masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana kelebihan harus berfungsi 

menutupi kekurangan pasangan, sebagaimana pakaian menutupi aurat 

(kekurangan) pemakainya.
73

 

Kasih disuburkan oleh kesadaran bahwa tak seorang pun yang 

sempurna. Kekurangan yang dimiliki suami boleh jadi dimiliki isteri dengan 

bentuk lain. Kekurangan suami pun bisa dimiliki isteri dengan bentuk yang sama 

bahkan mungkin lebih parah. Atau mungkin sebaliknya, kesadaran yang 

demikian itu dapat menjadi pupuk untuk menyuburkan kasih. Tapi jika kasih pun 

putus, jangan putuskan pernikahan, karena ada amanah yang harus 

dipertahankan.
74

 

Pernikahan adalah amanah Allah, sebagaimana sabda Nabi Saw: 

 Amanah .(kalian menerima isteri berdasakan amanah Allah) َأَخْذُتُمْوُهَن بَِاَمانَِة الّله

adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain dengan rasa aman dan 

kepercayaan bahwa amanah itu akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya 
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aman di tangan yang menerima amanah. Isteri adalah amanah bagi suaminya, 

begitu pun suami merupakan amanah bagi isteri. Terjadinya pernikahan sebab 

adanya kepercayaan dan rasa aman dari pihak keluarga, sehingga masing-masing 

keluarga memberikan restu kepada mereka. Begitu pun bagi suami maupun isteri, 

mereka dapat menjalin hubungan sebagai pasangan karena adanya kepercayaan 

satu sama lain dan adanya rasa aman bersama dengan pasangannya.
75

 

Amanah dipelihara dengan mengingat kebesaran, kekuasaan, kemurahan 

Allah dan dengan melaksanakan tuntunan agama. Amanah perlu disirami dengan 

sholat walau hanya lima kali sehari. Dan dikukuhkan dengan sholat berjamaah 

bersama pasangan dan anggota keluarga yang lain. 

Sebagian besar kegagalan pernikahan disebabkan oleh hilangnya 

amanah, iman dan rasa aman. Sebaliknya, pernikahan yang bertahan, yang kokoh 

karena berpegangan pada iman, aman dan takwa. Oleh karena itu berdasarkan 

tuntunan agama, ketika memilih calon pasangan prioritas utama adalah iman dan 

takwa atau agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:         َِاْ َ ْ  ِبَذاِا الِلْ ِن تُ َِبْ  َ َلاا 

(Raihlah yang memiliki agama, karena kalau tidak, engkau akan sengsara). 

Dengan iman dan amanah yang menghiasi jiwa isteri, ia akan mengingat pesan-

pesan Allah.
76

 Salah satu pesan-Nya terdapat dalam al-Qur‟an: 
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…    

   
   … 

Artinya: “…wanita yang shaleh adalah yang taat kepada Allah, lagi 

mememlihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh Karena 

Allah telah memelihara mereka…” (QS. al-Nissa‟: 34).77
 

Pondasi rumah tangga kian kokoh dan sendi-sendinya akan semakin 

tegar apabila jiwa pasangan suami isteri telah terhiasi oleh mawaddah dan 

rahmah serta terpeliharanya amanah di antara mereka. Dan hubungan harmonis 

yang terjalin adalah berkat anugerah Allah dan tidak akan berhasil jika hanya 

dengan usaha manusia sendiri.
78

 Karena hanya Allah-lah yang bisa menyatukan 

bahkan memisahkan hati manusia. Bahkan Dia-lah yang mampu membolak-

balikkan hati. Hati adalah wadah perasaan, seperti cinta, kasih, sayang, senang, 

benci, iman, ragu dan sebagainya. Semuanya itu tertampung dalam hati, sehingga 

kita mampu merasakan gejolak hati, mampu mengerti perpindahan perasaan yang 

begitu cepat. Kadang hati kita menginginkan sesuatu, tapi akal menolaknya, itu 

merupakan bukti bahwa manusia tidak sepenuhnya menguasai hati, karena ada 

campur tangan Allah di sana. Namun tidak sepenuhnya itu adalah perbuatan 

Allah, nafsu dan setan juga ikut andil dalam membolak-balikkan hati manusia. 

Sebab yang merupakan campur tangan Allah hanyalah berupa bisikan yang baik 

seperti tuntunan tauhid atau ajakan Nabi Saw. tapi jika ada bisikan itu, bukan 
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hanya berasal dari hati nurani, bisa saja bisikan itu berasal dari setan maupun dari 

nafsu manusia itu sendiri.
79

 

Untuk menerima serta memberi mawaddah adapun cara yang harus 

ditempuh yaitu dengan keimanan dan amal shaleh atau dengan cara melaksakan 

tuntunan Illahi, agar yang bersangkutan tidak akan pernah bertepuk sebelah 

tangan. Semakin taat pasangan terhadap amanah Allah, semakin kokoh hubungan 

mereka, maka akan semakin mudah mereka memberi dan menerima cinta dari 

pasangannya.
80

 

Perjuangan meraih cinta dan melestarikan rumah tangga, menuntut 

seseorang mengenal kekasihnya/pasangannya. Mengenal sifat-sifatnya yang 

khas, yang berbeda dengan sifat orang lain. Mulai perjuangan ini dengan 

keyakinan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilhan Allah Swt. dan diridhoi oleh 

Rasul-Nya. Bukan berarti segalanya berada di tangan-Nya seperti kelahiran, 

rezeki, jodoh dan kematian. Meskipun pada dasarnya semua itu sebenarnya 

berada dalam genggaman-Nya, namun pada saat yang sama, Allah 

memerintahkan manusia untuk berusaha sebab semua itu diperoleh berdasarkan 

usaha/ikhtiar manusia itu sendiri.
81

 

Harapan kebahagiaan pasangan suami isteri tidak sebatas kelanggengan 

hingga kakek nenek, lebih dari itu, harapannya kelanggengan dan keharmonisan 
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yang mampu mengumpulkan mereka kembali di akhirat kelak yaitu di surga-

Nya. Harapan ini dapat diwujudkan dengan bantuan Allah Swt. dan melalui 

usaha manusia yang menjalin hubungan ruhani dengan pasangannya. Yang 

akhirnya akan menumbuhkan ketenangan dan ketentraman, sehingga membawa 

hubungan tersebut kepada kelanggengan dan keharmonsisan. Sebab ketenangan 

dan ketentraman hadir dibawa oleh ruh yang mengantarkan ke arah keabadian. 

Pernikahan yang dikehendaki oleh agama Islam, menuntut pasangan 

suami isteri membulatkan tekad berdasarkan lubuk hati yang paling dalam sejak 

awal menuju gerbang pernikahan bahwa hubungan yang akan mereka jalin 

merupakan suatu ikatan yang bersifat langgeng, bukan sesuatu yang main-main, 

bukan pula sebuah percobaan. Maka dari itu, Rasulullah Saw. memerintahkan 

melihat calon pasangan terlebih dahulu, sebelum melangsungkan akad 

pernikahan. 

Tekad yang kuat untuk menjalin hubungan yang langgeng merupakan 

sebuah faktor terpenting untuk menciptakan saki>nah, ketenangan batin dan 

kebahagiaan ruhani. Sebab tekad muncul dari lubuk hati yang terdalam dan jiwa 

yang suci. Kelanggengan hidup bersama pasangan suami isteri berlanjut hingga 

hari kemudian. Ini tentu saja kehidupan rumah tangga mereka dijalin dan 

dibangun atas dasar nilai-nilai Illahi.
82
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Allah telah menetapkan sistem bagi tegaknya segala sesuatu termasuk 

sukses tidaknya sebuah jalinan ikatan rumah tangga/keluarga:
83

 

1. Keseimbangan 

Meskipun manusia diciptakan Allah seimbang jasmani dan rohaninya, 

manusia dituntut untuk memelihara dan menegakkannya. Kebahagiaan hidup 

manusia ditentukan oleh aneka keseimbangan, keseimbangan akal, jiwa, 

emosi, dan jasad. Baik keseimbangan untuk kepentingan jasmani maupun 

rohani. Begitupun kebahagiaan suami isteri juga ditentukan oleh neraca 

keseimbangan. Keseimbangan dalam konteks kehidupan suami isteri adalah 

keseimbangan antara hak-hak suami isteri dan kewjiban-kewajiban mereka. 

Hal tersebut menuntut kerjasama yang baik, pembagian pekerjaan secara 

adil, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya bahkan 

semua anggota keluarga. Keseimbangan yang lain, termasuk tentang 

keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan antara 

kemampuan dan keinginan, keseimbangan antara sarana dan tujuan, 

keseimbangan antara tugas dan cinta, keseimbangan untuk meraih 

ketentraman dan kedamaian dengan kecenderungan untuk menerobos 

bahaya, dan keseimbangan-keseimbangan yang lainnya. Keseimbangan tidak 

selalu lahir dari persamaan mutlak, tapi pada akhirnya menghasilkan 

kesamaan. 

2. Kebersamaan 
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Perlunya empat persamaan dan satu perbedaan yang kesemuanya harus 

dihayati oleh suami isteri untuk melestarikan suasana bahagia kehidupan 

rumah tangga mereka. Empat persamaan tersebut ialah sama-sama hidup, 

sama-sama manusia, sama-sama dewasa, sama-sama cinta. Sedangkan satu 

perbedaan yang dimaksud adalah yang satu laki-laki dan yang satu 

perempuan. 

a. Sama-sama hidup 

Sama-sama hidup atau hidup bersama menjadikan pasangan 

harus memiliki gerak dan langkah yang sama. Seandainya jika gerak 

salah satu pasangan tidak berkenan di hati pasangannya jangan 

melarangnya begitu saja, tapi diarahkan pada gerak positif yang dinamis 

sehingga melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya maupun 

keluarga mereka. Kehidupan bersama juga seharusnya menjadikan 

suami isteri saling terbuka baik dalam suka maupun duka. 

b. Sama-sama manusia 

Laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dalam 

kemanusiaan juga kesetaraan dalam hidup bersama. Keduanya berhak 

memperoleh penghormatan sebagai manusia dan setara kewajiban dan 

hak dalam kehidupan rumah tangga. Persamaan dalam kemanusiaan itu 

harus diartikan kesetaraan, bila kesetaraan dalam rumah tangga 

terpenuhi, maka keadilan pun akan tegak, namun keadilan di sini bukan 

persamaan penuh. 
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c. Sama-sama dewasa 

Kedewasaan adalah kematangan pikiran dan emosi sehingga 

melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung 

jawab menyangkut pasangan dan buah hati. Kedewasaan menjadikan 

seseorang menyadari kelemahan dan mengetahui hakikat yang 

sebenarnya. Dalam konteks rumah tangga, kedewasaan itu menjadikan 

pasangan menyadari bahwa ketika suami memberi, sebenarnya ia juga 

menerima dari isteri, begitu juga sebaliknya. Ketika dia memberi 

ketenangan itulah, sebenarnya dia juga menerima ketenangan yang 

merupakan kebutuhan jiwanya.  

d. Sama-sama cinta 

Cinta sejati seseorang terjalin apabila ada sifat-sifat yang 

didambakan pada diri orang yang dicintai. Di mana kedua pihak merasa 

saling mencintai dan dicintai. Sekian banyak yang perlu digarisbawahi 

menyangkut unsur-unsur cinta agar dapat meningkat menjadi 

mawaddah. Cinta harus bermula dari adanya perhatian. Si pecinta jika 

benar-benar mencintai seseorang, hendaklah ia memberikan perhatian 

lebih kepada yang dicintai, agar dapat mengetahui/mengenalnya lebih 

jauh sehingga menumbuhkan cinta yang lebih dalam. Unsur kedua 

untuk meraih mawaddah setelah perhatian adalah tanggung jawab. 

Tanggung jawab berarti mengetahui kebutuhan yang dicinta dan 
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memberi tanpa harus diminta. Unsur yang kedua ini tidak jarang 

disalahpahami sehingga menimbulkan kesewenangan, maka harus 

didampingi unsur ketiga yaitu unsur penghormatan. Seorang pecinta 

harus menghormati yang dicintaiya. Dalam konteks rumah tangga suami 

isteri harus menyadari bahwa yang dicintai sejajar dan setara 

dengannya, maka pecinta harus sadar bahwa dia juga menginginkan 

penghormatan dari yang dicintainya. Jika kesemua unsur telah 

bergabung maka dapatlah suatu hubungan meraih mawaddah, dan ketika 

itu juga cinta mereka dapat menyatu. Sehingga tidak akan pernah 

hinggap pada hati masing-masing sesuatu yang dianggap buruk ada pada 

diri kekasih, sebab makna dasar dari mawaddah adalah kelapangan dada 

dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, demikian mawaddah yang 

akhirnya akan menumbuhkan saki>nah. 

 

e. Perbedaannya adalah yang satu laki-laki dan yang satu perempuan 

Selain empat persamaan yang harus dimiliki, yang membedakan 

adalah yang satu laki-laki yang satu perempuan. Suatu akad pernikahan 

hanya dapat diangsungkan oleh laki-laki dengan perempuan, di mana 

keduanya memiliki sifat-sifat yang berbeda, maka masing-masing pihak 

harus menyadari perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk berkomunikasi 

antara pihak yang mempunyai perbedaan itu tidaklah mudah, namun 
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pasangan yang saling mengerti dan saling memahami akan mampu 

mengatasi perselisihan atau ketersinggungan di antara mereka. Bahkan 

mungkin perbedaan tersebut bisa menjadi perekat, karena dapat 

mengusik kejemuan, dan menghadirkan sesuatu yang baru dalam 

hidupnya.  

Kesuksesan melanggengkan pernikahan tidak selalu identik dengan 

kebahagiaan pernikahan. Bisa jadi, kelanggengan terjadi karena adanya 

keterpaksaan. Itu hanyalah kebahagiaan semu. Kebahagian rumah tangga juga 

tidak dapat dinilai melalui kesuksesan dalam karier. Kebahagiaan bukanlah 

sesuatu yang bersifat statis, ia tidak dapat terus-menerus menghinggapi 

kehidupan seseorang. Hidup ini mengalami pasang surut, begitu pun dengan 

iman dan cinta yang juga mengalami pasang surut. Karena itu, pasangan suami 

isteri dituntut untuk berjuang bersama dan giat dalam beraktifitas yang positif 

untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga.
84

 

Cara seseorang menjalankan perannya ditentukan dalam banyak hal oleh 

pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kecil maupun oleh 

masyarakat besar. Setiap orang termasuk suami isteri kepribadiannya dibentuk 

oleh “bawaan” yang diwarisi dari orang tua serta lingkungan dan latar belakang 

pendidikan. Pasangan harus berupaya mengetahui sebanyak mungkin 

kepribadian pasangannya kemudian menyesuaikan peranan dan tingkah 
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lakunya, atau memahami latar belakang pasangannya maka, kesalahpahaman 

atau konflik dalam rumah tangga dapat dihindari.
85

 

Tidak mudah menetapkan tolok ukur kebahagiaan pernikahan, sebab 

ukuran kebahagiaan seseorang dengan orang lain tidaklah sama. Namun 

beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bilamana isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan 

menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat bahkan 

hingga kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia lain 

sebagai teman hidup selain dia. 

2. Bilamana masing-masing ingin agar pasangannya selalu ikut merasakan 

kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin ikut memikul 

penderitan pasangannya betapapun kecil.  

3. Bila hari ke hari semakin bertambah kenangan indah bersama serta ingin 

memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan. 

4. Bila salah seorang memberi kepada pasangannya ia pun merasa menerima 

sesuatu dari pasanganya. 

5. Bila bersama, masing-masing merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta 

kedamaian. 

Tentu saja kelimanya tidak dapat tercapai tanpa adanya peranan yang 

sangat besar dari jiwa manusia yang meyakini bahwa pernikahan adalah sesuatu 
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yang suci dan sakral.
86

 Di samping lima tolok ukur di atas, rumah 

tangga/keluarga memilik delapan fungsi, yaitu:
87

 

1. Fungsi keagamaan 

Melalui keluarga, nilai-nilai keagamaan diteruskan pada anak cucu, 

sebab keluarga/kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar bagi 

pendidikan anak. Pada dasarnya anak dilahirkan membawa fitrah 

keagamaan yang benar. Orang tua lah yang mengukuhkan fitrah tersebut, 

sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Suksesnya 

fitrah ini, agama menuntut persamaan keyakinan suami isteri. Atas dasar 

ini, Nabi megingatkan untuk memilih pasangan yang baik agamanya. Al-

Qur‟an pun berpesan: 

  
  

  
   

  
    

    
   

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrim:6)
88

 

Bahwasanya agama memerintahkan kita menjaga diri dan keluarga 

kita dari api neraka. Maka dari itu, fungsi keagamaan di dalam keluarga 

mengambil perannya. Keluarga yang memiliki agama baik/Islam maka, 

akan terhindar dari api neraka. 

2. Fungsi sosial budaya 

Fungsi ini diharapkan dapat menghantarkan seluruh keluarga untuk 

memelihara dan melestarikan budaya bangsa. Sesuatu yang dinilai positif 

di masyarakat dianggap baik. Budaya positif masyarakat di dalam al-

Qur‟an diistilahkan dengan kata ma’ruf. Ketahanan suatu bangsa dan 

kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang 

diwujudkan dengan upaya semua anggota keluarga menegakkan ma’ruf, 

mempertahankan nilai luhur masyarakat, serta mampu menyeleksi yang 

terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain. 

3. Fungsi cinta kasih 

Fungsi ini di dalam al-Qur‟an diistilahkan dengan mawaddah wa 

rahmah kepada anak dengan qurrat a’yun (penyejuk mata). Cinta kasih, 

mawaddah dan rahmah harus menjadi dasar hubungan antara suami isteri 

juga hubungan orang tua dan anak. Sebab dengan cinta dapat 
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mempengaruhi perkembangan anak. Sebab tanpa cinta akan merusak 

perkembangan jiwa anak. Agama juga mengajarkan demikian. 

4. Fungsi melindungi 

Menurut al-Qur‟an (QS. al-Baqarah: 187), bahwa isteri adalah 

pakaian bagi suaminya begitupun sebaliknya. Fungsi pakaian adalah 

sebagai pelindung. Maka masing-masing pasangan dinamai pakaian 

sehingga tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah 

melindungi. Dalam al-Qur‟an (QS. al-Tahrim: 6) juga telah diperintahkan 

untuk melindungi/memelihara keluarga dari siksa neraka. Sedangkan tak 

seorangpun dapat berlindung dari neraka jika siksa itu datang. Di samping 

upaya memohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi juga 

perlindungan ukhrawi melalui pembimbingan keluarga, sehingga memiliki 

ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari segala macam 

ancaman.  

5. Fungsi reproduksi 

Al-Qur‟an berpesan kepada suami: 
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Artinya: “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 

tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 

bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang 

baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah 

kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. al-Baqarah: 

233)
89

 

 

Tentu tidaklah bijaksana apabila seseorang menanam di ladang yang 

buruk/gersang. Maka, harus pandai-pandai dalam memilih pasangan agar 

memiliki generasi yang baik. Harus diakui bahwa anak/keturunan adalah 

buah hati dan salah satu hiasan duniawi. Dan semua orang pasti 

mendambakan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Orang tua pun 

harus menghasilkan anak/generasi yang sehat, baik, beriman serta mampu 

menghadapi tantangan hidup. Dan semua itu harus direncanakan sejak 

sebelum dilangsungkan pernikahan. 

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan 

Ayah dan ibu diberi tanggug jawab oleh Allah Swt. untuk 

membesarkan anak-anak mereka serta mengembangkan potensi-potensi 

positif yang dimilikinya. Orang tua juga berperan dalam penciptaan 

keturunan yang sebaik-baiknya. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya 

terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi 

fisik. Bahkan pendidikan menyiapkan anak agar mampu hidup dan mampu 

menghadapi segala tantangan masa depan. Sedangkan untuk sosialisasi 
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antara lain dilakukan dengan pembiasaan terhadap anak yaitu melalui 

keteladanan. Dari sinilah akan sangat menentukan kadar keberhasilan 

mereka. 

 

7. Fungsi ekonomi 

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan 

anak isterinya. Dalam bidang material, minimal adalah sandang, pangan, 

dan papan. Proses modernisasi terus berlanjut, disertai dengan 

kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, keinginan dan 

kebutuhan baru yang mendesak keluarga, yang sering kali tidak dapat 

terpenuhi tanpa kerjasama suami isteri, sehingga melahirkan peran ganda 

wanita sebagai isteri. 

8. Fungsi pembinaan lingkungan 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

Nabi Saw. menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai sejumlah orang 

yang sedang menumpang perahu, jika perahu itu bocor, maka hanyutlah 

seluruh penumpang itu. Demikian kehidupan kita dan keluarga dalam satu 

lingkungan. Lingkungan adalah salah satu kekuatan yang dapat menjadi 

positif dan negatif yang mempengarui anggota keluarganya. Bahkan bisa 

terjadi sebaliknya keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap 

lingkungannya. Keluarga diharapkan mampu menempatkan diri sesuai 

kondisi sosial budaya masyarakat dan juga dapat berpartisipasi dalam 



64 

 

 

pembinaan lingkungan yang sehat dan positif sehingga lahir nilai dan 

norma-norma yang luhur yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya 

masyarakat. 

Jadi, saki>nah menurut M. Quraish Shihab adalah ketenangan di dalam 

keluarga yang dibangun atas tali-temali mawaddah wa rahmah yang berjalan 

seiringan. Saki>nah merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif yang muncul 

setelah terjadinya gejolak yang kemudian disusul ketenangan batin yang 

mendalam. Namun gejolak yang terjadi harus segera ditanggulangi agar dapat 

muncul saki>nah. Gejolak dapat ditanggulangi dengan baik, jika Agama berperan 

dengan baik dalam keluarga. Sedangkan mawaddah sendiri adalah cinta sejati 

yang tidak mudah pudar. Pemilik mawaddah tidak akan mudah memutuskan 

hubungan meskipun hatinya merasa kesal. Mawaddah tidak akan muncul dengan 

sendiri, namun harus diraih bersama-sama oleh pasangan suami isteri. Dan 

rahmah adalah keadaan psikologis yang muncul akibat melihat ketidakberdayaan 

pasangan dan mendorong agar melakukan pemberdayaan, sehingga akan 

menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak mudah 

marah dan tidak akan mencari keuntungan sendiri. Pondasi rumah tangga akan 

semakin kokoh apabila hati suami isteri telah terhiasi mawaddah wa rahmah serta 

terpeliharanya amanah di antara mereka. Rumah tangga atau keluarga memiliki 

delapan fungsi di antaranya: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta 
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kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosalisasi dan pendidikan, 

fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.   
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BAB IV 

RELEVANSI KONSEP SAKI<NAH MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT 

M. QURAISH SHIHAB DENGAN PENDIDIKAN ANAK DALAM 

KELUARGA 

 

A. Analisis Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah pemikiran M. Quraish 

Shihab 

Tidak ada kehidupan yang berjalan mulus, pasti ada rintangan dan 

tantangan dalam mengarungi kehidupan. Hal ini berlaku dalam hidup 

berkeluarga. Pasti ada yang namanya rintangan atau konflik, seperti 

kesalahpahaman antar suami isteri. Untuk itu diperlukan adanya penyelesaian 

dan penanggulangan masalah, agar keluarga menjadi saki>nah/tenang dan tentram. 

M. Quraish Shihab memaparkan saki>nah adalah ketenangan yang 

dinamis dan aktif.
90

 Yaitu sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh 

setelah adanya gejolak yang terjadi sebelumnya.
91

 Berdasarkan teori keluarga 

dalam pendekatan sistem, bahwa kunci kelanggengan keluarga adalah 

keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis, 

penyesuaian ini ditandai dengan kebermampuan pasangan dalam melakukan 

resolusi konflik dengan sikap dan cara konstruktif. 
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Jadi, peneliti menarik kesimpulan bahwa saki>nah adalah konsep 

keluarga bahagia yang memperoleh ketenangan setelah adanya gejolak atau 

konflik maupun kesalahpahaman dalam keluarga, yang kemudian dapat 

diselesaikan dengan baik oleh kedua pasangan. Keluarga yang tenang bukan 

keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang mampu keluar di masalah agar 

dapat mencapai ketenangan tersebut. Menurut Islam keluarga saki>nah adalah 

keluarga tenang dan penuh kasih sayang untuk dapat melahirkan mawaddah dan 

rahmah. Tali pengikat keluarga dikatakan saki>nah adalah adanya mawaddah dan 

rahmah. 

Mawaddah menurut M. Quraish Shihab bukan sekedar cinta, mawaddah 

adalah “Cinta Plus” yang sejati.92
 Bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, 

cintanya menjadi pudar. Tetapi yang hatinya telah bersemai mawaddah, tidak 

akan mudah memutuskan hubungan begitu saja. Ini disebabkan hatinya begitu 

lapang dan kosong dari keburukan.
93 

Sebagaimana teori sistem, bahwa keluarga merupakan sebuah institusi 

yang dibangun dengan ikatan pernikahan sehingga membentuk suatu kesatuan 

yang dijalin oleh rasa cinta dan kasih sayang, saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi. Maka, dengan konsep tersebut peneliti meyakini bahwa sebuah 

hubungan yang dijalin atas dasar cinta dan kasih sayang, maka akan menjadikan 

hubungan lebih nyaman, sebab segala sesuatu yang diikuti rasa cinta akan timbul 
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ikhlas dalam dirinya. Dengan adanya rasa cinta, tidak akan mudah orang 

memutuskan hubungan begitu saja. 

M. Quraish Shihab memberikan pengertian rahmah sebagai kondisi 

psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, 

sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan. Maka 

masing-masing suami isteri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi 

mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang 

mengganggu dan mengeruhkannya.
94

   

Berdasarkan teori sistem bahwa keluarga terdiri dari unsur-unsur yang 

saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan, maka jika diibaratkan 

tubuh, apabila salah satu anggota merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain 

juga akan merasakan sakit. Begitupun dengan sebuah hubungan, seseorang akan 

ikut merasakan kepedihan yang dirasakan oleh pasangannya. Maka, peneliti 

meyakini bahwa dengan adanya rahmah, keluarga akan menjadi tentram dan 

saling pengertian, sebab dengan saling mengerti, tidak akan saling menyalahkan, 

dan saling memahami bahwa manusia tidak ada yang sempurna, maka harus 

saling melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh yang lain. 

Untuk menilai suksesnya rumah tangga M. Quraish Shihab 

menyebutkan beberapa aspek yang dapat membedakannya, apakah keluarga 

tersebut bahagia atau tidak, yaitu: keseimbangan dan kesamaan. Maksudnya 

keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan jasmani maupun rohani, 
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keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, dan keseimbangan-

keseimbangan dalam segala aspek kehidupan dalam keluarga. Sedangkan 

kesamaan maksudnya, sama-sama hidup atau hidup bersama dengan langkah dan 

gerak yang sama, sama-sama manusia yang memiliki kesetaraan, sama-sama 

dewasa yaitu memiliki kematangan pikiran dan emosi sehingga melahirkan 

tanggung jawab, dan sama-sama cinta.
95

 

Namun, berdasarkan teori keluarga sebagai sistem ada sepuluh aspek 

yang membedakan apakah keluarga itu bahagia atau tidak, sebagaimana yang 

dikutip Sri Lestari dari pendapat Davin H. Olson dan Amy K. Olson, aspek 

tersebut meliputi: aspek komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan 

kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan waktu luang, kebersamaan 

dengan keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. 

Peneliti menelaah bahwa pemikiran M. Quraish Shihab mengenai aspek 

yang membedakan keluarga yang bahagia atau tidak hanya menjelaskan aspek 

secara umum, belum menjelaskan aspek secara khusus. Jika aspek tersebut 

dijelaskan secara khusus, akan lebih mudah dalam mengidentifikasi apakah 

sebuah keluarga dikatakan bahagia atau tidak. 

  Selain aspek-aspek tersebut, M. Quraish Shihab juga menyebutkan 

beberapa fungsi keluarga, di antaranya:
96

 fungsi keagamaan, fungsi sosial 

budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi 
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sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. 

Apa yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, sejalan dengan teori sistem, 

namun belum menyantumkan fungsi penentuan status dan fungsi pemeliharaan.  

Jadi, berdasarkan uraian analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

konsep saki>nah mawaddah wa rahmah menurut M. Quraish Shihab menurut 

kacamata teori sistem, bahwa keluarga saki>nah adalah keluarga yang tenang, 

bukan keluarga yang tanpa masalah, melainkan keluarga yang dapat keluar dari 

masalah dengan penyelesaian yang baik. Saki>nah terbentuk karena adanya 

mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah cinta sejati yang tidak akan 

memutuskan hubungan begitu saja, sebab hatinya begitu lapang dan kosong dari 

keburukan. Sedangkan rahmah adalah kondisi psikologis seseorang yang terjadi  

ketika ia melihat kepedihan pasangan, dan ia ikut merasakan kepedihan 

pasangan. Jika mawaddah dan rahmah telah menghiasi jiwa pasangan suami 

isteri dan terpelihara juga amanah yang mereka terima, maka pondasi rumah 

tangga kian kokoh dan sendi-sendinya akan semakin tegar, atau dengan kata lain, 

mawaddah dan rahmah merupakan prasyarat terbentuknya keluarga saki>nah. 

Jadi, jika hilang salah satu saja di antara mawaddah dan rahmah maka, keluarga 

tidak saki>nah. 
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B. Relevansi Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah dengan Pendidikan Anak  

Berdasarkan teori sistem, keluarga ada dua, yaitu keluarga inti dan 

keluarga batih. Keluarga inti adalah keluarga yang didasarkan atas ikatan 

perkawinan dan terdiri dari seorang suami, seorang isteri dan anak-anak mereka 

yang belum menikah.
97

 Anak-anak yang belum menikah masih menjadi tanggung 

jawab orang tua atau keluarga, apalagi anak-anak yang masih kecil, ia 

membutuhkan kasih sayang dan pendidikan dari kelurganya. Maka menjadi 

kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan untuk 

anaknya. 

Sejalan dengan konsep M. Quraish Shihab tentang saki>nah mawaddah 

wa rahmah bahwa di dalam hubungan keluarga diperlukan adanya cinta dan 

kasih sayang, dengan begitu anak akan merasa nyaman tinggal bersama keluarga, 

apalagi di dalam keluarga bahagia dan utuh. Sebab ini akan mempengaruhi 

kepribadian anak. 

Maka peneliti menelaah bahwa untuk mendidik anak langkah awalnya 

adalah dengan membuat anak merasa nyaman dulu tinggal di rumah dengan cara 

memberikan anak perhatian dan kasih sayang secukupnya, tidak perlu berlebihan, 

sebab akan membuat anak semakin manja, ajarkan anak untuk mandiri. 

Sebagaimana tujuan pendidikan dalam teori humanistik adalah membantu anak 

untuk mengembangkan dirinya yaitu membantu untuk mengenali diri dan 
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lingkungannya sendiri serta membantu mewujudkan potensi-potensi yang ada 

pada diri anak.  

Esensi manusia menurut teori humanistik pada dasarnya manusia adalah 

baik.
98

 Sebagaimana pandangan Islam tentang esensi manusia, bahwa manusia 

lahir dengan fitrah baik. Yang menjadikan manusia lebih baik atau lebih buruk 

tergantung orang tuanya. Bagaimana orang tua membangun relasi dengan 

anaknya. Hubungan dengan kulitas baik akan berpengaruh pada kepribadian 

positif anak.  

Peneliti meyakini untuk membangun hubungan yang berkualitas baik 

berawal dari relasi atau hubungan antar suami isteri. Hubungan suami isteri yang 

memiliki kualitas baik juga akan berpengaruh pada hubungan mereka dengan 

anak-anaknya. Maka dengan begitu, akan mudah bagi keluarga untuk 

memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. Apalagi keluarga 

yang notabenenya berindikasi keluarga saki>nah. Yaitu keluarga yang mampu 

mempertahankan mawaddah dan rahmah serta memelihara amanah di dalam 

keluarga. 
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Menurut Rogers, ada beberapa prinsip-prinsip pendidikan humanistik 

yang penting di antaranya:
99

 

11. Manusia memiliki kemampuan belajar secara alami. 

Maksundnya bahwa motivasi belajar anak harus bersumber dari diri anak 

sendiri. Hal ini juga dipengaruhi dengan keadaan keluarga sendiri, bagaimana 

kualitas hubungan keluarga, apakah keluarga tersebut saki>nah atau tidak, 

sebab keluarga yang tenang dan tentram akan membawa pengaruh positif bagi 

perkembangan anak. 

12. Belajar yang signifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid sesuai 

dengan maksudnya. 

Materi ajar yang diajarkan kepada anak haruslah menyesuaikan usia anak, 

sebab jika anak belum siap menerima materi, maka ia tidak akan memperoleh 

pengalamannya.  

13. Cenderung menolak perubahan yang dirasa mengancam dirinya. 

Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi proses pendidikan anak, keadaan 

yang terjadi pada lingkungan yang sekiranya mengancam diri anak, maka 

anak akan cenderung menolaknya. Jika melihat realitas, misal sebuah keluarga 

yang terancam gagal, hal tersebut sangat mempengaruhi pendidikan anak. 

Begitupun sebaliknya, keluarga saki>nah akan mempengaruhi anak kepada 

perkembangan yang positif. 
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14. Lebih mudah merasakan ancaman dari tugas-tugas belajar dibanding ancaman 

dari luar. 

Proses belajar anak terjadi dalam keluarga, maka anak akan sangat peka 

dengan ancaman yang muncul, sebab keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang dikenal anak. Proses belajar anak dikatakan berhasil apabila 

anak mampu mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya. 

15. Pengalaman didapat dari berbagai cara sehingga terjadilah proses belajar. 

Begitupun dengan pengalaman yang didapat anak dalam keluarga, apabila ada 

suatu hal yang terjadi dalam keluarga yang mana anak dapat memperoleh 

pemaknaan personalnya maka secara tidak langsung terjadi proses belajar. 

Bahkan proses belajar pun terjadi melalui cara tak terduga, misal terjadi 

keributan dalam keluarga, seperti orang tua yang selalu bertengkar, maka dari 

sana anak juga belajar.  

16. Dengan melakukan secara langsung siswa dapat memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna. 

Anak didik merupakan aktor bukan reaktor dalam proses belajar, maka 

dengan melakukan sendiri anak akan memperoleh pengalamannya, sedangkan 

keluarga hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun sebatas fasilitator, 

keberdaan keluarga sangat mempengruhi pendidikan anak. 

17. Jika anak didik dilibatkan dalam proses belajar dan bertanggung jawab atas 

proses tersebut, maka belajar akan menjadi lancar. 
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Anak sebagai aktor harus terlibat langsung dengan proses belajar serta 

dibiasakan diberi tanggung jawab, agar proses belajar berjalan dengan lancar. 

Keluarga yang memberi teladan agar anak juga memiliki tanggung jawab. 

18. Cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari apabila anak 

belajar dengan inisiatif sendiri. 

Anak yang belajar dengan inisiatif sendiri akan lebih bermakna dalam 

memperoleh pengalamannya, dan akan memperoleh hasil yang mendalam 

sehingga akan selalu teringat oleh si anak. 

19. Kepercayaan diri, kemerdekaan dan kreatifitas lebih mudah dicapai terutama 

oleh siswa yang terbiasa mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri. 

Anak yang dibiasakan mawas diri dan menilai diri sendiri oleh keluarganya, 

maka anak akan memiliki kepercayan diri dan mampu mengekspresikan apa 

yang dirasakannya sehingga dapat mengembangkan potensi yag  dimilikinya. 

20. Belajar sosial yang paling berguna adalah belajar mengenai proses. 

Hidup dalam lingkungan keluarga merupakan awal proses belajar sosial anak, 

karena keluarga merupakan lembaga pendidikan anak yang pertama dan 

utama. Keluarga merupakan wadah pertama kali anak bersosialisasi. 

Jadi, berdasarkan pinsip-prinsip pendidikan tersebut peneliti meyakini 

bahwa keluarga saki>nah memiliki pengaruh bagi pengembangan positif pendidikan 

anak.  
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Teori yang diungkapkan Carl Roger yang mengembangkan satu filosofi 

pendidikan yang menekankan pentingnya pembentukan pemaknaan personal 

selama berlangsungnya proses pendidikan melalui upaya menciptakan iklim 

emosional yang kondusif untuk membentuk pemaknaan personal tersebut. Ia 

memfokuskan pada hubungan emosional antara pendidik dan peserta didik.
100

 

Sedangkan Choms dan kawan-kawan percaya apabila para pendidik merasa 

tentram terhadap diri dan kemampuan mereka sendiri, maka mereka akan dapat 

memberikan perhatian pada orang lain. 

Peneliti meyakini bahwa hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

yang besar kehidupan keluarga terhadap pendidikan anak. Di dalam keluarga, 

orang tua adalah pendidik bagi anak-anak mereka.  Apabila orang tua merasa 

tentram, maka hal tersebut juga akan dirasakan oleh anak. Karena proses 

pendidikan yang terjadi di dalam keluarga menekankan pentingnya pembentukan 

pemaknaan personal melalui penciptaan iklim emosional yang kondusif. Apabila 

iklim emosional dalam keluarga itu baik, katakalah keluarga itu saki>nah, maka 

pemaknaan personal dalam proses belajar anak itu baik.  

Jadi, peneliti menarik kesimpulan bahwa keluarga yang menggunakan 

konsep saki>nah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang mampu membentuk 

pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Maka konsep ini relevan dengan 

pendidikan anak. 

                                                           
100

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 42. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis konsep Saki>nah Mawaddah Wa 

Rahmah menurut M. Quraish Shihab, pada bab ini peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah menurut M. Quraish Shihab adalah 

konsep keluarga bahagia yang penuh ketenangan di dalamnya dan yang 

dibentuk melalui potensi mawaddah dan rahmah yang dianugerakan Allah. 

Mawaddah dan rahmah merupakan prasyarat terbentuknya keluarga saki>nah. 

Jadi, jika hilang salah satu saja di antara mawaddah dan rahmah maka, 

keluarga tidak saki>nah. 

2. Konsep Saki>nah Mawaddah Wa Rahmah menurut M. Quraish Shihab 

relevan dengan pendidikan anak sebab keluarga yang menggunakan konsep 

saki>nah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang mampu membentuk 

pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Berdasarkan proses relasi 

antara keluarga dengan anak, sama-sama mendasari hubungan dengan rasa 

cinta dan kaih sayang. Serta untuk membentuk pendidikan yang berkualitas 

maka berawal dari membentuk keluarga yang saki>nah mawaddah wa rahmah 
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B. Saran 

Berdasarkan dari masalah,pembahasan serta analisis yang di lakukan, 

menurut peneliti masih banyak konsep keluarga yang lain yang perlu dikaji dan 

dipetik pelajarannya untuk menegembangkan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan anak dalam keluarga. Sebab dalam keluarga lah kepribadian anak 

pertama kali dibentuk. Sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

pendidikan anak dalam Islam. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan 

rujukan, refleksi maupun perbandingan untuk kajian di masa selanjutnya, 

khususnya dalam mengembangkan pendidikan anak dalam keluarga Islam. 
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