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ABSTRAK 

 

Wahyudatama. Risqi.2018. Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing H. Agus Purnomo, M.Ag. 

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Keluarga Tunagrahita 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang yang selalu diberikan kedamaian, 

ketentraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga tunagrahita 

mempunyai cara dan konsep sendiri dalam mengimplementasikan konsep 

keluarga sakinah. Untuk mengetahui bagaimana keluarga tunagrahita 

mengimplementasikan konsep keluarga sakinah di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

 Peneliti mengungkap hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan prosedur pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi tersebut kemudian peneliti melakukan analisa data dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari 

sehingga peneliti peroleh suatu pemahaman dari kesimpulan yang berdasarkan 

rumusan masalah. 

Adapun Rumusan Masalah yaitu: Bagaimana keluarga tunagrahita di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mengimplementasikan 

konsep keluarga sakinah dan apa faktor pendukung dan penghambat keluarga 

tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

dalam membangun keluarga sakinah. 

Pertama, Pengimplementasian keluarga tunagrahita dalam membangun 

keluarga  sakinah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu 

alasan untuk membangun keluarga sakinah yang sederhana. Hanya saja keluarga 

tunagrahita membutuhkan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, masyarakat 

sekitar maupun pemerintah Desa agar  dalam berbagai aspek seperti keagamaan, 

pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan sosial masyarakat, mampu  

dioptimalkan dengan baik. Kedua, Faktor penghambat dalam mewujudkan 

keluarga sakinah adalah kondisi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita itu 

sendiri, meskipun disisi lain kondisi tersebut juga bisa menjadi faktor pendukung 

walaupun prosentasenya hanya sedikit. Selanjutnya faktor pendukung tunagrahita 

dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terdapat pada keluarga tunagrahita, 

masyarakat setempat, dan pemerintah desa di desa Karangpatihan kecamatan 

Balong kabupaten Ponorogo. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Para filosof khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki 

manusia dengan zoon politicon, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya 

selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia 

lainnya (makhluk bermasyarakat). Para filosof muslim (al-hukama’) juga 

memiliki ungkapan al-insanu madaniyyun bitthab’i yang lebih kurang 

sama maksudnya dengan pernyataan Aristoteles di atas. Menurut Ibnu 

Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan di 

tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-

tengah mereka pula.
1
 Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil 

yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang secara 

sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan 

perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk 

hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, 

antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat 

mengembangkan keturunannya.
2
 

                                                           
1
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), 1. 
2
Siti Romlah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan 

Umum,dalamhttp://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/JURNAL_MIMBAR_PENDIDIKAN/MIMBA

R_NO_1_2006/Karakteristikkeluarga_Sakinahdalam_Perspektif_Islam_dan_Pendidikan_Umum..

pdf, (diakses pada tanggal 1 Juni 2017, jam 19.08). 

http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/JURNAL_MIMBAR_PENDIDIKAN/MIMBAR_NO_1_2006/Karakteristikkeluarga_Sakinahdalam_Perspektif_Islam_dan_Pendidikan_Umum..pdf
http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/JURNAL_MIMBAR_PENDIDIKAN/MIMBAR_NO_1_2006/Karakteristikkeluarga_Sakinahdalam_Perspektif_Islam_dan_Pendidikan_Umum..pdf
http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/JURNAL_MIMBAR_PENDIDIKAN/MIMBAR_NO_1_2006/Karakteristikkeluarga_Sakinahdalam_Perspektif_Islam_dan_Pendidikan_Umum..pdf
http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/JURNAL_MIMBAR_PENDIDIKAN/MIMBAR_NO_1_2006/Karakteristikkeluarga_Sakinahdalam_Perspektif_Islam_dan_Pendidikan_Umum..pdf


 

 
 

Keluarga dalam konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui 

akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan 

melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga 

(rumah tangga Islam). Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati 

sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal 

lima tujuan. Yakni: (1)Tujuan reproduksi, (2)Tujuan kebutuhan biologis, 

(3)Memperoleh ketenangan, (4)Menjaga kehormatan, (5)Tujuan ibadah.  

Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga sakinah 

bukan perkara mudah, tidak semudah melakukan perkawinan. Menurut 

Ahmad Azhar Basyir Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota 

keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap 

diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap 

lingkungannya, sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul.
3
 

Dalam persoalan keluarga tercakup relasi vertical dan horizontal 

sekaligus. Maksudnya keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam 

pencapaian pendekatan dan peningkatan kepada Allah, serta menjadi 

media untuk berkiprah dalam masyarakat luas.  Sebab pada dasarnya 

keluarga adalah unit terkecil lembaga sosial dalam sebuah struktur besar 

yang dinamakan masyarakat. Maka bisa dimaklumi jika dikatakan, 

                                                           
3
Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi, 

(Yogyakarta: Titian, Illahi Press, 1994), 11. 



 

 
 

keluarga yang tentram dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. 

Keluarga demikianlah yang termasuk kategori keluarga sakinah.
4
    

Disamping tujuan tersebut, perkawinan dilakukan dengan maksud 

agar nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya, perasaan kasih dan 

sayang antara jenis kelamin dapat tersalurkan dengan sehat, kebutuhan 

laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh 

perlindungan dan kedamaian, pembentukan generasi mendatang, 

mewujudkan ketenangan jiwa, menjalankan kerjasama harmonis diantara 

suami dan istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak, 

naluri keibuan seorang perempuan dan seorang laki-laki dapat tersalurkan 

dengan sehat.
5
 

Maka kian jelas, keluarga menjadi media untuk menempa diri 

secara berkesinambungan hingga mencapai derajat insan kamil. Namun 

demikian, upaya membentuk keluarga sakinah jelas tidaklah semudah 

membalik telapak tangan. Secara konseptual, keluarga sakinah mudah 

dipelajari. Dalam perspektif Fauzil Adhim, keluarga sakinah adalah 

keluarga yang di dalamnya kedap dengan ketulusan cinta (rahmah) kasih 

sayang (mawaddah) dan kedamaian (sakinah). Dalam keluarga ini, 

perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat optimis 

dalam menatap kehidupan. Singkatnya, dalam keluarga sakinah 

ketenangan hati mudah ditemui, ketentraman dapat terjaga, dan masing-

                                                           
4
Tohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: 

UII press, 1992), 59. 
5
Syaikh Mahmud Al-Mashir, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qishi Press, 2012), 16-17. 



 

 
 

masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan 

kemaslahatan.
6
  

Masyarakat yang sehat dan baik adalah masyarakat yang samara, 

masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan 

bermanfaat. Untuk membentuk masyarakat samara diperlukan masyarakat 

keluarga yang juga memiliki, yang mendorong terciptanya samara. 

Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas sakinah, 

mawaddah dan rahmah, harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun 

bangunan yang baik dan dijalani dengan bersama-sama, memikul 

tanggungjawab untuk mengembankan dan membangun keluarga dan harus 

dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.
7
  

Akan tetapi tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalam 

keadaan normal. Beberapa diantaranya dilahirkan dalam keadaan 

keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Tunagrahita merupakan 

kondisi yang ditandai oleh kemampuan intelegensi yang rendah yang 

menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi 

terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. 

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat: 

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya. Yang 

                                                           
6
Fauzil Adhim, Memasuki Pernikahan Agung, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 22. 

7
Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 168. 



 

 
 

terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang 

cacat fisik dan mental”.
8
 

 Hal-hal yang memicu terjadinya keterbelakangan mental ini 

adalah: 

1. Kelainan kromosom, cacat gen, terkena racun atau infeksi selama 

dalam kandungan. 

2. Gangguan metabolisme, trauma kepala, depresi yang berlebihan, dan 

juga kurangnya asupan gizi. 

American Asociation on Mental Deficiency(AAMD) mendifinisikan 

tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di 

bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes. Sedangkan 

pengertian tunagrahita menurut Japan League for Mentally Retarde yang 

meliputi fungsi intelektual lamban, yaitu IQ 70 kebawah berdasarkan tes 

intelegensi baku. Para ahli Indonesia menggunakan klasifikasi: 

1. Tungrahita Ringan. 

Karakteristik tunagrahita ringan adalah:  

a) Intelligence Quotient : 50 – 70 (debil/moron/keadaan tolol)  

b) Patokan Sosial : Dapat mencari nafnah sendiri dengan 

mengerjakan sesuatu yang sederhana dan mekanistis. 

c) Patokan Pendidikan : Dapat dididik dan dilatih tetapi pada sekolah 

khusus (SLB) 

2. Tunagrahita Sedang. 

                                                           
8
Undang-undang Republik Indinesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat, pasal 

1 ayat 1 



 

 
 

Karakteristik tunagrahita sedang adalah:  

a) Intelligence Quotient : 50 – 40 (taraf embisil/keadaan dungu). 

b) Patokan Sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri. Dapat 

melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya (mandi, berpakaian, 

makan, dan sebagainya).  

c) Patokan Pendidikan : Tidak dapat dididik, hanya dapat dilatih. 

3. Tunagrahita Berat  

Karakteristik tunagrahita berat adalah:  

a) Intelligence Quotient : 20 – 35.  

b) Patokan sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri. Kurang 

mampu melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya. Dapat 

mengenal bahaya. 

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik, dapat dilatih untuk hal-

hal yang sangat sederhana. 

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap 

manusia atau individu, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk 

memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan 

berkembang dalam yang kondusif dan suportif serta berhak untuk 

melangsungkan sebuah perkawinan karena perkawinan merupakan suatu 

wadah untuk menyalurkan bentuk kasih dan sayang, untuk mendapatkan 



 

 
 

dan keturunan hidup serta untuk mencapai dari tujuan perkawinan itu 

sendiri. Termasuk bagi mereka yang mengalami cacat mental.
9
 

Kemudian bagaimanakah dengan keluarga tunagrahita 

(keterbelakangan mental) mewujudkan keluarga yang sakinah dalam 

pernikahan seperti di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo yang terkenal dengan sebutan “Kampung Idiot”, nama kampung 

idiot ini di latar belakangi karena sampai hari ini masih ada beberapa 

warga di desa tersebut yang mengalami keterbelakangan mental.  

Melihat fenomena yang ada di kampung idiot tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah 

Mawaddah wa Rahmah pada Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo mengimplementasikan konsep keluarga 

sakinah? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat keluarga tunagrahita di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam 

membangung keluarga sakinah? 

C. Tujuan Penelitian 

                                                           
9
Rossa Turpuk Gabe, “Anak Tunagrahita dan Perkembangannya, “dalam 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125648-R050849-gejala%20arsitektur-Metodologi.pdf, (diakses 

pada tanggal 19 juni 2017, jam 17.00). 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125648-R050849-gejala%20arsitektur-Metodologi.pdf


 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

peneliti yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keluarga tunagrahita di Desa 

Karangpatihan kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menerapkan 

konsep keluarga sakinah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keluarga 

tunagrahita dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa 

Karangpatihan Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Sebagai kontribusi pemikiran baru, yaitu ilmu pengetahuan dalam 

membangun keluarga sakinah khususnya pada pembahasan keluarga 

tunagrahita. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan pemahaman tentang 

bagaimana keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga sakinah. 

Selain itu manfaat bagi peneliti, sebagai syarat untuk mengambil gelar 

kesarjanaan, juga untuk menambah wawasan berfikir dan pengalaman 

dalam penelitian serta untu mengembangkan ilmu yang diperoleh 

selama ini. 

E. Kajian Pustaka 

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang meneliti 

tentang “Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga Tunagrahita di Desa 



 

 
 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. akan tetapi ada 

beberapa skripsi yang sedikit berhubungan dengan analisa tentang konsep 

sakinah tersebut antara lain:   

1. Penilitian yang dilakukan oleh Iis Mustamid Jurusan Ahwal Syahsiyah 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri 

Syekh Nurjati Cirebon, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam membentuk Keluarga Sakinah 

(Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten 

Kuningan)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

pemahaman pasangan suami istri tunanetra mengenai keluarga sakinah 

dan untuk mengetahui upaya pasangan suami istri tunanetra dalam 

membentuk keluarga sakinah. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini 

adalah pertama, pemahaman suami istri terhadap keluarga sakinah yaitu 

keluarga yang bisa menjaga keharmonisan keluarga, adem, tentrem, 

nyaman, merasa aman hidup rukun dengan keluarga, ketika ada 

masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin, tidak menyalahi 

ajaran agama, saling mengerti dan saling memahami antara kekurangan 

dan kelebihan masing-masing. Kedua, upaya pasangan suami istri 

tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah berbagai cara 

mereka lakukan untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, seorang 

suami harus memberikan nafkah pada anak istri mereka lahir batin, ada 

yang bekerja sebagai seorang guru, tukang pijit, petani, dan lain-lain. 

Sementara seorang istri membantu seorang suaminnya, saling bekerja 



 

 
 

sama, saling menghargai, berusaha mengikuti selera masing-masing, 

memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi 

dan adanya kekuatan mental.
10

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aimatun Nisa Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini”, tujuan 

dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana usaha yang 

diterapkan oleh dua keluarga pernikahan dini dalam upaya untuk 

membentuk keluarga sakinah, dan untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat yang dihadapi dua keluarga pernikahan dini dalam 

membentuk keluarga yang sakinah. Sehingga kesimpulan dari 

penelitian tersebuat adalah pertama, keluarga sakinah adalah suatu 

keluarga yang dibangun dengan niat ikhlas dan dibarengi dengan 

komitmen untuk berjuang bersama yang penuh pertimbangan dan 

persiapan yang matang yang dilandasi oleh pondasi yang kokoh(agama) 

yang didukung oleh rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah suasana 

yang penuh keharmonisan. Kedua, keluarga sakinah dibangun sejak 

dari pra nikah sampai seseorang meninggal, artinya setiap calon suami 

dan istri mempunyai persiapan-persiapan yang baik lahiriah maupun 

batiniah, material maupun spiritual. ketiga, usaha yang dilakukan oleh 

dua keluarga pernikahan dini dalam upaya membentuk keluarganya 

                                                           
10

 Iis Mustamid, Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra dalam membentuk Keluarga 

Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, (Skripsi, 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) 



 

 
 

menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi tuntutandalam keluarga 

pernikahan dini yang lainnya, bahwasanya tidak hanya keluarga yang 

sudah mapan,matang, dan siap segalanya yang bisa membentuk sebuah 

keluarga sakinah, asalkan didasari dengan niatan yang tulus dan usaha 

yang sungguh-sungguh.
11

 

Perbedaan antar penelitian-penelitian terdahulu tersebut ialah terletak 

pada subjek, objek dan informannya. Penelitian ini di fokuskan pada 

bagaimana keluarga tunagrahita dalam mewujudkan keluarga sakinah di 

Desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, dimana 

disana terdapat beberapa keluarga tunagrahita atau orang yang memiliki 

keterbelakangan mental yang juga melangsungkan sebuah pernikahan. 

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah 

pernah diteliti terkait konsep keluarga sakinah. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian 

lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi 

sosial.
12
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Aimatun Nisa, Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini, 

(skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 
12

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 201.  



 

 
 

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap 

fenomena yang terjadi di desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo terkait konsep keluarga sakinah pada keluarga 

tunagrahita. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh 

subyek penelitian.
13

 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul 

data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi 

peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya 

mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam 

hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka 

observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan. 

3. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dalam 

metodologi penelitian adalah lokasi penelitian. Yang dimaksud lokasi 

penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk 

memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.Untuk 

melakukan penelitian, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam 

penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu, penelitian dilakukan di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
13

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 29. 



 

 
 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis 

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi 

ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan: 

1) Penerapan keluarga sakinah pada keluarga tunagrahita di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2) Faktor penghambat dan pendukung keluarga tunagrahita dalam 

mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.  

b. Sumber Data 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka 

sumber data yang diperlukan diantaranya adalah: 

1) Responden (Informasi Utama), adalah orang yang memberikan 

pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data yang 

penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pihak 

keluarga dari tunagrahita di desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

2) Informasi Tambahan, adalah orang yang memberikan 

pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau 

pihak lain dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, perangkat 



 

 
 

desa, karang taruna dan masyarakat yang bersangkutan dengan 

penelitian ini. 

3) Realitas, adalah hal yang nyata atau yang benar-benar ada, 

dalam hal ini adalah kondisi, kejadian dan aktifitas keluarga 

tunagrahita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
14

 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
15

 Wawancara 

dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa pemahaman 

keluarga tunagrahita tentang konsep keluarga sakinah dan upaya 

keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga sakinah di Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.  Dalam 

proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak 
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keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

kabupaten Ponorogo. 

 

b. Teknik Observasi  

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik 

pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencacat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya.
16

 Yaitu mengamati secara langsung keluarga 

tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti.Metode dokumenter ini 

merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non 

manusia.
17

 

6. Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode induktif.  Metode induktif yaitu suatu penelitian 

yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan 

pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi 
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lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, 

konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.
18

 

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari fenomena 

yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo dimana di desa tersebut terdapat beberapa keluarga 

tunagrahita yang notabenenya mempunyai keterbelakangan mental. 

Penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dikarenakan jika 

untuk keluarga normal secara akal dan pikiran mungkin membangun 

sebuah keluarga sakinah akan bisa diwujudkan dengan lebih optimal 

akan tetapi bagaimana konsep keluarga sakinah pada keluarga 

tunagrahita , dan apa faktor penghambat serta pendukung keluarga 

tunagrahita dalam membangun keluarga sakinah tentu ini menjadi 

sesuatu yang baru dan unik untuk diteliti. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan 

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 
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Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
19

 Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah 

dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain 

ternyata tidak benar, maka peneli ti melakukan pengamatan lagi yang 

lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya.
20

 

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke 

lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar 

ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. 

b. Ketekunan Pengamatan. 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-

soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau 

tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 

salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 
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maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini 

digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. 

Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti 

akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori konsep sakinah.
21

 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan 

pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai 

sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini 

peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan 

data hasil pengamatan di Desa Krangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa di 
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Desa Karangpatihan tersebut selanjutnya keluarga tunagrahita dan 

warga tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh 

seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan 

tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu: 

a. Tahap Pra-lapangan 

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh 

seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data yang ada di lapangan.
22

Tahapan-tahapan 

penelitian yang peneliti sajikan akan  lakukan sesuai dengan rencana 

penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan 

yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut adalah: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang 

berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi 

beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah,penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH. 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab I ini di 

ungkapkan mengenai pengertian keluarga sakinah tipologi 

dan karakteristik keluarga sakinah upaya membangun 

keluarga sakinah tujuan keluarga sakinah. 

BAB III : KONDISI OBJEKTIF KELUARGA TUNAGRAHITA 

DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN 

BALONG KABUPATEN PONOROGO. 



 

 
 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang kondisi 

keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo dan Gambaran umum 

penerapan  konsep keluarga sakinah pada keluarga 

tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo, serta faktor penghambat dan 

pendukung keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga 

sakinah. 

BAB 1V : KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA 

TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN 

KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO. 

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana konsep keluarga 

sakinah bagi keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran –saran dan juga penutup. 

 

 BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Keluarga Sakinah  



 

 
 

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga 

itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi 

hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang 

dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, 

ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju 

ridha Allah.
23

 

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam 

berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana 

mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, 

mata pencaharian, profesi dan sebagainya.
24

  

Keluarga dalam Islam juga memiliki prinsip etis dan kesetaraan. 

Prinsip tersebut dalam keluarga sakinah terwujudnya dalam 

pengembangan nilai-nilai perlakuan baik sebagai dasar kehidupan 

keluarga. Perlakuan baik ini mendapat pengakuan Al-Qur’an yang 

menegaskan nilai kebersamaan dan berorientasi pada upaya 

menumbuhkan semangat kerjasama, menciptakan solidaritas, dan 

meningkatkan saling pengertian. Prinsip ini juga tercermin dalam pola 

interaksi keluarga sakinah yang dijalin oleh hak dan kewajiban yang 

disyratkan Allah SWT pada ayah, ibu, dan anak. 
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Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut 

dalam istilah keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya 

cinta kasih yang permanen antara suami dan istri. Hal ini bertolak dari 

prinsip perkawinan yang Mitsaqon Gholiza, yaitu perjanjian yang teguh 

untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga 

dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat 

yang masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai dengan 

ajaran Allah SWT. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya 

memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi 

dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga 

maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap 

manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus 

mempertanggung jawabkannya kepada suami atau sebaliknya.
25

 

Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana 

dilukiskan dalam ayat Al-Quran (artinya): … diatara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 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.” Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan 

dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa 

kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh 
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masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam 

diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah 

(keluarga samara). 

Pertama, terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan 

ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat 

menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehiduapan rumah tangga 

mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini 

dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, 

baik secara lahir maupun batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga 

bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan 

merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan 

para anggota keluarga lainnya. Oleh karna itu, hanya dengan pasangan 

suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati 

manisnya cinta dan indahnya ketentraman.
26

 

Kata sakinah sendiri ada dalam beragam ayat Al-Qur’an seperti 

surah Ar Rum: 21, An Nisa’: 1, 9, 34 dan An Nur 24-26. Menurut Al-

Maraghi menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut bermakna bahwa tujuan 

berumah tangga adalah mencapai ketentraman jiwa dan dengan meraih 

kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga.
27
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Agar terciptanya sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi 

tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan 

masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman 

dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus menjadi tempat tinggal 

yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di 

rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat 

An-Nahl ayat 80 

    

   

    

  

   

   

  

  

       

Artinya :Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai 

tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah 

(kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu 

merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan 

waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu 

domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga 

dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 

kedua, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa 

dari kehendak buruk. Ulama tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Shihab 

mengatakan: mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya 

ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi 

pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapangan dan kosong 

dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki 

keburukan. 



 

 
 

Ketiga, adanya rahmah. Quraish Shihab mengatakan: “rahmah 

dalam kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan 

ketidak berdayaan. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak 

cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah 

apalagi pendendam”. Kualitas mawaddah wa rahmah di dalam rumah 

tangga, yang dipupuk oleh suami istri sangat menentukan bagaimana 

kondisi rumah tangga tersebut, apalagi bahagia atau tidak.  

Oleh karena itu, pasangan suami istri masing-masing harus 

berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi 

pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang mengganggunya, 

meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh rahmah itu 

seseorang harus berusaha dengan keras, sebagaimana disebutkan dalam 

surat Al-Baqarah ayat 2: 218 

   

  

   

   

    

      

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

 

Makin jelas terlihat bahwa untuk mendapat rahmah, seseorang 

tidak hanya cukup beriman, tetapi juga bekerja keras. Tentu saja yang 



 

 
 

dimasud rahmah disini adalah keluarga yang tidak hanya mampu 

memerankan fungsi personalnya dengan baik. Fungsi sosial juga harus 

diperhatikan.
28

 

Kementerian Agama telah merilis beberapa hal dalam bentukan 

keluarga sakinah, yaitu; 

1. Agama 

Aspek Agama yang dimaksud adalah penghayatan kehidupan 

beragama yang meliputi tuntutan iman, ibadah, pengetahuan agama, 

taat melaksanakan tuntunan al-akhlaq al-kharimah serta memiliki 

budi pekerti dan sifat yang baik. Begitu juga dalam hubungan 

kemasyarakatan, setiap keluarga harus memiliki solidaritas tinggi 

bagi kebaikan masyarakat muslim. 

2. Pendidikan 

Pendidikan dalam keluarga merupakan basis utama bagi 

keberlangsungan masa depan generasi muslim, sekaligus menjadi 

faktor yang menentukan pembentukan tabiat manusia dan 

keturunannya. Pendidikan yang maju dan intelektual dapat dilakukan 

dengan jalan sebagai berikut: 

 

a. Pendidikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ajaran Tauhid). 

b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan. 
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c. Pendidikan keterampilan. 

d. Pendidikan akhlak. 

e. Pendidikan kemandirian. 

3. Ekonomi. 

Aspek ini bisa dipastikan dengan melihat sosok suami atau istri 

apakah mereka sudah memiliki penghasilkan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi 

yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga. 

4. Kesehatan. 

Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota 

keluarga, dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa seluruh 

anggota keluarga sudah mendapatkan imunisasi pokok. 

5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan 

masyarakat. 

Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras, antar 

keluarga serta lingkungannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu: 

a. Membina sopan santun, etika dan akhlak. 

b. Menciptakan forum komunikasi antara anggota keluarga dalam 

rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga. 

c. Adanya rasa memiliki antara satu sama lain diantara anggota 

keluarga. 



 

 
 

d. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain 

diantara anggota keluarga. 

e. Melaksanakan ajaran islam tentang hidup bertetangga.
29

 

B. Karakteristik Keluarga Sakinah 

1. Keluarga Sakinah I 

a. Tidak ada penyimpang pada peraturan syariat dan UUP No.1 

Tahun 1974. 

b. Keluarga memiliki surat nikah. 

c. Mempunyai perangkat sholat. 

d. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok. 

e. Keluarga memiliki buku agama. 

f. Memiliki Al-Quran. 

g. Memiliki ijazah SD. 

h. Tersedia tempat tinggal sekalipun kontrak. 

i. Memiliki 2 pasang pakaian yang pantas. 

2. Keluarga Sakinah II 

a. Menurunkan angka perceraian. 

b. Meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok. 

c. Memiliki ijazah SLTP. 

d. Banyaknya keluarga yang memiliki sendiri meskipun sederhana. 

e. Banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial keagamaan. 

f. Dapat memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. 
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3. Keluarga Sakinah III 

a. Meningkatnya keluarga dan gairah keagamaan di masjid maupun 

di keluarga. 

b. Keluarga aktif menjadi pengaruh kegiatan keagamaan dan sosial 

masyarakat. 

c. Meningkatnya kesehatan masyarakat. 

d. Keluarga utuh tidak cerai. 

e. Memiliki ijazah SLTA.  

f. Meningkatnya pengeluaran shadaqah. 

g. Meningkatnya pengeluaran qurban. 

4. Keluarga Sakinah IV 

a. Banyaknya keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji. 

b. Makin meningkatnya tokoh agama dan organisasi dalam keluarga. 

c. Makin meningkatnya jumalah wakif. 

d. Makin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami 

ajaran agama. 

e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama. 

f. Banyaknya anggota keluarga yang memiliki ijazah sarjana. 

g. Masyarakat berakhlakul karimah. 

h. Keluarga yang didalamnya tumbuh cinta kasih.
30

 

C. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah 

1. Faktor Utama 
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Untuk membentuk keluarga Sakinah, di mulai dari pranikah, 

pernikahan, dan berkeluarga, dalam berkeluarga ada beberapa hal 

yang perlu di pahami, antara lain : 

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap 

suami 

1) Menjadikan sebagai yang bertanggung jawab  

a) Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan 

b) Suami wajib ditaati dan di patuhi dalam setiap keadaan 

kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam 

2) Menjaga kehormatan diri 

a) Menjaga akhlak dalam pergaulan 

b) Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa 

seizing suami 

3) Berkhidmat kepada suami 

a) Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami 

b) Menyiapkan keberangkatan 

c) Mengantarkan kepergian 

d) Suara istri tidak melebihi suami 

e) Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan 

dan pemberian suami 

2. Faktor Penunjang  

a. Relistis dalam kehidupan berkeluarga 



 

 
 

Pasangan suami istri harus realistis dan memahami 

karakteristik kehidupan rumah tangga, dalam suatu kesatuan dan 

keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk 

terwujud sejak awal menikah. 

b. Realistis dalam pendidikan anak 

Penanganan pendidikan anak memerlukan satu kata antara ayah 

dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. 

3. Faktor Pemeliharaan 

a. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas  

b. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis 

c. Menghidupak hal-hal yang dapat merusak kemesraan baik dalam 

sikap, penampilan dan perilaku. 

D. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah 

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan 

senyum dan tawa, tetapi sesekali terdapat perselisihan antara suami dan 

istri. Karena itulah, ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan 

dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah), hal ini tidak 

lain hanya untuk bertujuan dalam membina perkawinan yang bahagia, 

sakinah dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang 

sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, 



 

 
 

diantaranya pernan masing-masing suami dan istri, baik yang individual 

maupun yang dimiliki bersama.
31

 

Namun selain mengetahui peranan masing-masing suami istri, 

terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk 

keluarga sakinah, yaitu: 

1. Saling pengertian. 

2. Saling sabar. 

3. Saling terbuka. 

4. Toleransi. 

5. Kasih sayang. 

6. Komunikasi. 

7. Adanya kerjasama.
32

 

E. Tujuan Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, cinta 

mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap 

orang yang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing 

pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara 

seimbang, serasi dan selaras. Selain menjalani kehidupan rumah tangga 

dilandasi nilai-nilai agama dan dapat menerapkan akhlakul karimah. 
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Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah 

SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga 

dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan limpahan 

rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut 

setidaknya memenuhi lima syarat, yakni: 

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya. 

2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang 

muda. 

3. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal. 

4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta. 

5. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kekhilafan 

serta saling memaafkan sesama manusia.
13

 

 

BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan 

masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan 

secara umum gambaran atau deskripsi Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai lokasi dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Sejarah Desa Karangpatihan 



 

 
 

Jika berbicara mengenai Desa Karangpatihan, cerita tentang desa 

tersebut sangat erat kaitannya dengan kisah seorang patih yang 

bernama Patih Suryo Kusumo. Bermula ketika pulau jawa dijajah oleh 

bangsa Belanda, datang seorang pelarian dari Keraton Surakarta 

Hadiningrat (Solo) yang bernama Pangeran Patih Suryo Kusumo. 

Beliau merupakan seorang patih dari Keraton Surakarta Hadiningrat 

(Solo). Pangeran Patih Suryo Kusuma dalam pelariannya di Ponorogo, 

beliau bermukim disuatu tempat yang masih berupa hutan belukar dan 

membuka (membabat) hutan belukar tersebut untuk dijadikan tempat 

tinggalnya yang hingga saat ini telah menjadi sebuah desa. Pada 

pelariannya tersebut, Pangeran Patih Suryo Kusumo sering kali 

melakukan meditasi atau bertapa dalam menjalani kegiatan sehari-

harinya. Keramahan dan sikap baik yang ditunjukkannya sangat cepat 

mengambil hati dan membaur dengan masyarakat sekitar hingga 

menjadikannya tuntutan dan panutan bagi masyarakat. 

Pangeran Patih Suryo Kusumo bermukim di daerah pelariannya 

sampai membentuk sebuah desa yang ditinggalinya sampai beliau 

wafat. Jasad Pangeran Suryo Kusumo juga disemayamkan ditempat 

tinggalnya yang sekarang dikenal dengan sebutan Setinggi (Lembah 

Duwur). Tempat tersebut merupakan tempat tinggal Pangeran Patih 

Suryo Kusumo dari awal beliau membuka hutan sampai meninggal 

dunia, sehingga desa ini dinamakan Desa Karangpatihan. Pemberian 

nama Karangpatihan ini dimaksud untuk menghormati keberadaan 



 

 
 

Pangeran Patih Suryo Kusumo yang bermukim disana. Keberadaan 

tempat persemayaman Pangeran Patih Suryo Kusumo sampai saat ini 

masih dianggap makam yang keramat oleh masyarakat Desa 

Karangpatihan. Makam tersebut oleh masyarakat sekitar disebut 

dengan “Sareyan Mbah Pangeran” Kabupaten Ponorogo yang sangat 

menarik untuk diketahui oleh masyarakat luar.
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2. Visi dan Misi Desa Karangpatihan 

Sebagai desa yang mempunyai peradaban yang cukup berkembang, 

Desa Karangpatihan memiliki visi dan misi sebagai pedoman mereka 

dalam bermasyarakat. Visi Desa Karangpatihan yaitu “Untuk 

mensejahterakan warga masyarakatnnya tanpa perkecualian”. 

Sedangkan misi Desa Karangpatihan yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah “Mewujudkan Desa 

Karangpatihan yang harmonis, agamis, dan dinamis”. 

Misi tersebut mengandung arti didalam merencanakan 

pembangunan di Desa Karangpatihan apapun kebijakan yang 

diputuskan harus melalui hasil musyawarah secara terbuka  antara 

perangkat pejabat desa yang secara terbuka seimbang antara fisik dan 

mental serta selalu mencari terobosan untuk lebih maju dan 

mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat Desa Karangpatihan 

tanpa pengecualian, serta menciptakan kondisi Desa Karangpatihan 

yang berakhlak mulia dan maju dalam segala bidang kehidupan.  
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3. Demografi Dan Pembagian Wilayah Desa 

Desa karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat 

di Kecamatan Balong, dan berada di lereng gunung Kapur yang 

berbentuk memanjang dari timur ke barat, karena di Desa ini sudah 

merupakan hutan negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan. 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo, 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan milik negara, milik 

Pemerintah kabupaten Pacitan. 

d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo.  

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha 

dan mempunyai 4 (empat) dusun, yang meliputi: 

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Bibis 

c. Dusun Bendo 

d. Dusun Tanggungrejo 

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), 

Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena desa ini mempunyai 



 

 
 

penduduk dengan jumlah kurang lebih 5746 jiwa, yang terdiri dari 2.924 

laki-laki dan 2.826 perempuan.
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4. Pendidikan dan Kesehatan 

Mayoritas warga atau penduduk di Desa Karangpatihan beragama 

Islam dengan jumlah tempat ibadah yaitu 27 masjid dan 

musholla.Berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak, terdapat tiga 

unit Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita dan empat unit Sekolah 

Dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) masih belum ada, untuk itu mereka harus 

ke Kecamatan atau ke Kabupaten untuk bersekolah di SMP atau SMA. 

Akan tetapi meskipun demikian lokasi SMP dan SMA tersebut tidak 

begitu jauh dari Desa Karangpatihan. Di desa ini juga terdapat lembaga 

kepemerintah desa yang cukup lengkap mulai dari Badan 

Permusyawaratan  Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (LPDM), Karang Taruna Desa, PKK, dan juga tokoh masyarakat. 

Kondisi lingkungan di Desa Karangpatihan menurut pengginannya 

jika dilihat dari persebaan sarana dan prasarana desa, diketahui bahwa 

terdapat sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah. Untuk 

lebih lanjutnya akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Bagan 2 

Sarana Pendidikan 
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Sarana Pendidikan Lokasi Jumlah 

TK Dharma Wanita Karangpatihan 3 

Sekolah Dasar Karangpatihan 4 
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Sarana Kesehatan 

Sarana Kesehatan Lokasi Jumlah 

Polindes Karangpatihan 1 

Posyandu Karangpatihan 3 

 

Bagan. 4 

Sarana Ibadah 

Sarana Ibadah Lokasi Jumlah 

Masjid Karangpatihan 8 

Musholla Karangpatihan 19 

 

5. Keadaan Ekonomi dan Kondisi Sosial 

Warga Desa Karangpatihan mempunyai pekerjaan yang bervariasi 

seperti desa lain pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, 

mayoritas warga bekerja sebagai buruh tani dengan jumlah 2503 orang 

dan yang menjadi petani berjumlah 1304 orang. Data tersebut 

mengindikasikan bahwa buruh tani lebih banyak daripada pemilik tanah. 



 

 
 

Selain itu warga di Desa Karangpatihan ada juga yang menjadi pedagang 

dengan jumlah 235 orang. Selain itu, penduduk yang masih duduk di 

bangku sekolah kurang lebih 1259 orang, dan 213 yang lainnya masih 

balita.  

Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan uraian 

data di atas: 

Bagan. 5 

Pekerjaan Jumlah 

Buruh Tani 2503 orang 

Petani 1304 orang 

Pedagang 235 orang 

Peternak 142 orang 

Pengrajin Meubel 52 orang 

 

Sedangkan potensi alam di Desa ini adalah lahan pertanian yang 

luas namun hanya bisa digunakan saat musim hujan saja karena pada 

musim kemarau tiba ¾ wilayah Desa Karangpatihan terjadi kekeringan 

sehingga penghasilan dari pertanian hanya dapat dipanen satu kali 

setahun. Lebih cocok untuk peternakan yang tidak makan rumput 

sebagaimakanan utamanya, seperti sapi yang bisa memakan “kawul” atau 

batang padi yang dikeringkan sehingga tetap bisa menyediakan makanan 

disaat musim kemarau.  



 

 
 

Permasalahan yang masih ada hingga saat ini dan menjadi 

perhatian serta tugas oleh pemerintah Desa, selain tanah disana yang 

tandus terutama disaat musim kemarau, dan juga Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang rendah, ada juga permasalahan lain seperti terjadinya erosi 

yang mengakibatkan sebagian bahu jalan hancur terkikis air, kurangnya 

kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi terlebih di Desa ini banyak 

warganya yang miskin dan menyandang tunagrahita.  

Jumlah warga yang kurang mampu di Desa Karangpatihan ini bisa 

dikatakan tinggi, yaitu dengan jumlah 261 Kepala Keluarga. Selain itu 

terdapat sejumlah 42 Kepala Keluarga (KK) penyandang tunagrahita yang 

kesemuanya adalah warga miskin yang kekurangan gizi. Selain 

dinyatakan sebagai desa yang memiliki predikat jumlah paling tinggi 

penderita tunagrahita, Kepala Desa Karangpatihan juga menyandang 

predikat kepala desa termuda se-Ponorogo, masyarakat desa ini 

mempunyai beberapa cara untuk membangun dan memakmurkan kembali 

desanya. Melalui bantuan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, 

dana Corporate Social Responbility (CSR) pabrik dan industri, bahkan 

dari perseorangan yang iba terhadap masyarakat Desa Karangpatihan. 

Oleh sebab itu dari 1574 Kepala Keluarga (KK) masih banyak keluarga 

kurang mampu, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

Bagan. 6 

Keterangan  Jumlah Kepala Keluarga 

Miskin (Tunagrahita) 42 KK 



 

 
 

Miskin 261 KK 

Rentan Miskin 558 KK 

Menengah dan Menengah Keatas 893 KK 

 

Masyarakat Desa Karangpatihan 100% adalah suku Jawa yang 

masih kental menjaga kebudayaan dan adat kejawen. Terbukti dalam 

setiap kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek 

budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari masih dipakainya kalender 

Jawa atau Islam. Di Desa Karangpatihan masih ada lagi adat yang sampai 

sekarang masih dijaga yaitu Khitan, Pitonan, Tingkepan dan sebagainya. 

Jumlah penduduk Desa Karangpatihanberdasarkan tahun 2015 

adalah sebanyak 5746 jiwa dengan rincian 2924 penduduk laki-laki dan 

2826 perempuan, sebagaimana tabel berikut: 
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Uraian Jumlah 

Penduduk Laki-laki 2924 Orang 

Penduduk Perempuan 2826 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 1754 KK 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi Keluarga Tunagrahita Dalam Membangun 

Keluarga Sakinah 



 

 
 

Keluarga Tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan suatu keluarga 

yang didalamnya terdapat beberapa anggota keluarga atau seluruh 

anggota keluarga yang dari segi fisik atau psikis memiliki 

keterbelakangan atau cacat mental. Warga tunagrahita di Desa 

Karangpatiham dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tunagrahita ringan, 

tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Berdasarkan wawancara 

pada Pak Samuji selaku tokoh masyarakat di Desa Karangpatihan; 

“Penderita tunagrahita disini ada 3 macam tingkatan, yang 

pertama dia dikategorikan tunagrahita ringan berarti dia masih 

bisa untuk menerima perintah dan melakukan apa yang 

diperintahkannya, kedua kategori tunagrahita sedang, ya berarti 

dia lumayan susah menerima instruksi dan melakukannya, paling 

ketika ditanya pun jawabnya tidak nyambung, terus yang ketiga 

tunagrahita kategori berat, berarti dia memang sudah tidak bisa 

apa-apa, hanya duduk dan sambil senyum-senyum sendiri. Jika 

disuruh berjoget dia berjoget, begitu saja, namanya juga orang 

tunagrahita yang mereka tahu hanya pagi sampai sore ya di 

ladang.”
35

 

 Keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihaan saat ini sudah tidak 

begitu banyak karena pada dasarnya warga tunagrahita mayoritas 

adalah orang-orang tua (40 tahun keatas) yang pada saat itu memang 

dilatarbelakangi karena faktor kekurangan gizi. Berdasarkan 

wawancara dengan Pak Eko selaku Lurah di desa Karangpatihan 

adalah sebagai berikut: 
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“Warga tunagrahita di desa ini sudah tidak sebanyak dahulu mas, 

rata-rata sudah tua-tua, yang jelas diatas 40 tahun, dan kalaupun 

ada yang masih pada usia produktif itu hanya beberapa saja.”
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Dari semua jumlah warga tunagrahita tersebut ada beberapa yang 

melangsungkan pernikahan, ada juga yang tidak melangsungkan 

pernikahan. Dari pernikahan tersebut ada yang memperoleh anak ada 

yang tidak memperoleh anak, dan anak-anaknya pun ada yang kondisi 

normal ada juga yang mengalami ketidaksempurnaan fisik dan mental 

atau tunagrahita. Pak Samuji mengatakan: 

“Kalau keluarga tunagrahita di Desa kami ada 40-an warga mas, 

tapi ya tidak semua menikah, hanya beberapa saja yang kita lihat 

masih memiliki hasrat atau keinginan dari segi seksual, dan warga 

tugrahita yang melangsungkan pernikahan semua berasal dari 

golongan tunagrahita ringan atau sedang. Mereka pun tidak semua 

memiliki anak, hanya ada beberapa saja, bahkan ada yang memiliki 

anak yang normal mas.” 

 

 

  

Bapak Eko juga mengatakan: 

“Kalau keluarga tunagrahita kita ada sekitar 40 an mas tetapi kalau 

pasangan tunagrahita ada 7 pasang suami istri, dari 7 pasangan 

suami istri tunagrahita ada yang memiliki anak, ada yang tidak 

mas, ada yang punya anak tunagrahita juga akan tetapi ada juga 

yang memiliki anak yang normal.” 

Dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah sangat perlu 

adanya dorongan dari internal maupun eksternal, terutama bagi keluarga 

tunagrahita yang notabanenya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu 

oleh keluarganya atau masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Samuji: 
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“Kebetulan dulu itu yang jadi mak comblang (yang menjodohkan) 

Pak Misidi sama Bu Boini itu ya saya mas, soalnya saya melihat 

Pak Misidi ini masih punya hasrat atau keinginan dari segi seksual 

jadi ya saya jodohkan dengan Bu Boini. Kemudian  kita dampingi 

juga mereka saat menikah dan sampai hari ini. Selain itu keluarga 

yang memiliki kondisi normal juga ikut membantu dan 

mendampingi. Bahkan anak dari Pak Misidi dan Bu Boini diasuh 

oleh saudara mereka yang kebetulan tinggal disebelah 

rumahnya.”
37

 

Keadaan itu bisa dimaklumi melihat kondisi pasangan bapak Misidi 

dan Ibu Boini yang meskipun jika digolongkan masuk pada golongan 

tunagrahita ringan akan tetapi mereka masing sangat sulit diajak 

komunikasi. Seperti wawancara yang dilakukan pada bapak Misidi dan Ibu 

Boini ketika diberi pertanyaan siapa nama anaknya: 

“iyooo, oraa (sambil tersenyum-tersenyum)”
38

 

Saudara dari bapak Misidi yang merupakan kakak kandung Bapak 

Misidi yang kondisinya normal ikut menambahi: 

 

“Sing gedi jenenge Bunga mas, lek sing digendong kui Deswita”
39

 

(Yang besar namanya Bunga mas, kalau yang masih digendong itu 

Deswita) 

Dikarenakan jawaban dari pasangan Bapak Misidi dan Ibu Boini 

dirasa tidak mendapati  respon yang sesuai, pertanyaan-pertanyaan 

selanjutnya dijawab oleh Bapak Samuji selaku tokoh masyarakat sekaligus 

merupakan tetangga dekat dari pasangan tersebut.  
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Kelengkapan ibadah seperti mukenah, sarung dan Al-Qur’an 

keluarga tunagrahita sudah memilikinya dari pemberian warga dan 

juga donatur lainnya. Mas Teguh mengatakan; 

“Perlengkapan ibadah mereka sudah punya semua mas, karena 

banyak juga yang memberi, akan tetapi untuk memastikan mereka 

melakukan ibadah kita tidak bisa, tetapi beberapa kali kami pernah 

kok melihat mereka ikut sholat tarawih di masjid.”
40

 

berkaitan kesehatannya, pak samuji berkata; 

“Alhamdulillah anak-anaknya juga jarang sakit lo mas, pernah 

sesekali saja itu pun kami segera mengantar ke Polindes terdekat, 

ya gimana lagi mas untuk mengurus dirinya sndiri aja mereka 

masih belum bisa, apalagi anak-anak yang memang butuh 

pendampingan khusus dari orang tua. Kita sudah seharusnya saling 

membantu antar warga setempat, apalagi ini juga tetangga dekat 

saya.”
41

 

Selain itu dari segi pendidikan untuk anak dari pasangan 

tunagrahita banyak juga yang tetap mendapatkan pendidikan yang layak, 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Samuji: 

“Jadi untuk anak dari pasangan tunagrahita ya juga sekolah mas, 

bahkan ada juga yang sudah kuliah. Tapi tidak semua anak dari 

keluarga tunagrahita yang sudah kuliah terus mau di ekspos mas.”
42

 

Selain Bapak Misidi dan ibu Boini pasangan tunagrahita lain juga 

tenyata sulit untuk berkomunikasi, seperti pasangan Bapak Wandi dan Ibu 

Toirah ketika ditanyakan siapa nama anaknya dan berapa umurnya: 

“ duwur-duwur”
43

 

Kemudian ditanyakan kembali dengan bahasa isyarat oleh Mas 

Teguh, lalu Ibu Toirah menjawab: 
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“Enam Tahun” (sambil senyum-senyum)
44

   

Disamping itu untuk segi kebutuhan batin, pasangan tungrahita 

bisa dilbilang cukup bagi mereka seperti disampaikan oleh Mas Teguh; 

“Kalau untuk pemenuhan nafkah batin kita tidak bisa memastikan 

mas, kita hanya bisa mengira-ngira saja. Kita bisa bilang ya cukup 

bagi mereka, karena mereka juga punya anak buktinya.”
45

 

Para keluarga tungrahita juga jarang terlihat berselisih paham, 

kalaupun terlihat bertengkar hanya sekedar beradu mulut ringan. Pak 

Samuji Mengatakan; 

“Kok setahu saya tidak pernah berantem ya  mas, kalaupun pernah 

beradu mulut, itupun tidak jelas yang dibicarakan, biasanya hanya 

salah paham saja.”
46

 

Mas teguh juga mengatakan: 

“Tidak pernah mas, lha apa juga yang mau dipertengkarkan, malah 

dilihat tungrahita itu hidupnya tenang, tidak perlu memikirkan ini 

itu”.
47

 

Untuk kelengkapan adminitrasi pernikahan, beberapa keluarga 

Tungrahita telah memiliki berkas-berkas resmi pernikahan, seperti 

surat nikah dan KK, akan tetapi ada juga yang belum memiliki, 
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sehingga bisa dikatakan mereka masih menikah secara resmi, seperti 

yang diterangkan Bapak Samuji: 

“Ya kalau berkas resmi pernikahan ada yang udah punya ada yang 

belum mas, akan tetapi untuk yang belum juga ini masih diurus, 

karena kasian juga anak-anaknya kalau berkas-berkas resmi belum 

diurus, susah buat ngurus sekolah dan lain-lainnya mas.”
48

 

Dari segi ekonomi keluarga tunagrahita juga bisa dibilang cukup 

untuk mereka. Masyarakat setempat bisa menjamin kalau hanya 

sekedar makan sehari-hari mereka pasti tercukupi. Pak Lurah Eko 

berkata: 

“Kalau hanya untuk makan sehari-hari insyaallah kita bisa jamin 

tercukupi mas, apalagi mereka juga punya empat penghasilan tetap, 

yaitu penghasilan harian dari usaha kerajinan tangan, penghasilan 

mingguan dari ternak ayam, penhasilan bulanan dari ternak lele dan 

ternak kambing. Kami pemerintah desa berusaha mengikutsertakan 

para warga tunagrahita untuk ikut serta dalam program 

karagpatihan bangkit tersebut.”
49

 

Dari segi sosial pun keluarga tunagrahita juga ikut serta dalam 

kegiatan masyarakat, meskipun bukan atas dasar kepekaan sosial 

mereka tetapi warga mengajak dan mengajari mereka, seperti apa yang 

disampaikan oleh Mas Teguh: 

“Kalau biasanya disini ada gotong royong atau bersih-bersih, 

mereka kita ajak dan kita ajarin juga mas, biar mereka juga bisa 

hidup bersih dan sehat. Malah kadang kalau bersih-bersih di sekitar 

wisata gunung beruk, pas bersih-bersih ya kita kasih makan, 

minum trus pulangnya kita kasih upah.”
50

 

 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Keluarga Tunagrahita Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah. 
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Dalam membentuk keluarga yang sakinah perlu adanya dorongan 

dari internal dan juga eksternal. Di wilayah internal yaitu suami, istri 

dan anak-anaknya (keluarga), sedangkan diwilayah eksternal yaitu 

masyarakat yang ada disekitar keluarga tersebut. Dorongan internal 

dan eksternal ini menjadi suatu elemen yang harus ada dalam 

berkehidupan sosial masyarakat, dan juga dari dorongan menjadi suatu 

faktor dalam berkeluarga. Faktor-faktor itu terbagi menjadi 2, yaitu: 

faktor pendukung dan penghambat dalam membangun keluarga. 

Untuk faktor penghambat itu sendiri yaitu`dari kondisi fisik dan 

psikis keluarga tunagrahita itu sendiri, seperti apa yang disampaikan 

oleh Pak Eko: 

“Jadi tunagrahita disini ada 3 golongan mas, yang pertama 

tunagrahita ringan, kedua tunagrahita sedang, dan yang ketiga 

tunagrahita berat. Untuk tunagrahita ringan itu kalau disuruh atau 

diperintah  masih bisa menerima dan melaksanakannya, untuk 

tunagrahita sedang itu kalau disuruh atau diperintah sangat sulit 

untuk menerima dan melaksanakannya, kemudian untuk 

tunagrahita berat itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa mas.”
51

 

 

Kondisi itu jelas menjadi penghambat dalam membangun keluarga 

sakinah seperti apa yang dikatakan oleh Mas Teguh:  

“Ya namanya juga tunagrahita mas, jangankan untuk  membangun 

keluarga sakinah, lah untuk ngurus diri sendiri aja mereka gak bisa 

kalau gak dibimbing.”
52
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Untuk faktor pendukung dalam membangun keluarga sakinah yang 

paling dominan adalah datang dari segi eksternal atau dari luar 

pasangan tunagrahita itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

samuji: 

“Kalau kita sebagai masyarakat sekitar yang diberi kesempurnaan 

lebih daripada warga tunagrahita tentu kita juga memiliki 

tanggungjawab yang lebih dalam mendampingi warga tunagrahita 

tersebut mas. Ya sebisa mungkin kita jenguk dan cek kondisinya.” 

Mas Teguh juga menambahi: 

 “Kami pemuda-pemuda  karangpatihan sudah dibiasakan sejak 

kecil untuk peduli terhadap warga tunagrahita,, maklum saja dari 

kecil kita sudah sering bersinggungan dengan mereka, jadi sudah 

kami anggap seperti keluarga sendiri mas, ya kalau bukan kita 

siapa lagi.”  

Selain dari warga terdekat tunagrahita, pemerintah desa pun ikut 

andil. Pak Eko menyampaikan: 

“Saya selaku lurah di desa karangpatihan ini punya kewajiban 

untuk merangkul semua warga di desa karangpatihan, tidak 

terkecuali warga tunagrahita. Salah satu program yang kita berikan 

kepada tungrahita yaitu karangpatihan bangkit, program ini 

meliputi pemberdayaan wargatunagrahita dalam bidang 

ketrampilan, peternakan, dan pertanian.”
53

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko, Bapak Samuji, Mas 

Teguh dan beberapa keluarga tunagrahita mengenai keluarga 

tunagrahita bahwa dalam upaya membangun keluarga sakinah sangat 

perlu adanya pendampingan-pendampingan khusus kepada keluarga 

tunagrahita, karena memang kondisi keluarga tunagrahita yang tidak 

memungkinkan melakukan aktivitas apapun tanpa dididik, diberi 

contoh dan didampingi, serta butuh kepekaan sosial penuh dari warga 
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sekitar supaya keluarga tunagrahita bisa berkeluarga seperti layaknya 

keluarga pada umumnya. 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Kondisi  Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

Masyarakat yang sehat dan baik adalah masyarakat yang samara, 

masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan 

bermanfaat.
54

 Dalam perspektif Fauzil Adhim, keluarga sakinah adalah 

keluarga yang ada di dalamnya kedap dengan ketulusan cinta (rahmah), 

kasih sayang (mawaddah), dan kedamaian (sakinah).
55

 Maka kian jelas, 

keluarga menjadi media untuk menempa diri secara berkesinambungan 

hingga mencapai derajat insan kamil. Namun demikian, upaya membentuk 

keluarga sakinah jelas tidaklah semudah membalik telapak tangan.
56

 

Tidak semua manusia atau individu dilahirkan dalm keadaan 

normal, beberapa diantaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan baik 

secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental atau tunagrahita 

merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri 

manusia di dunia ini. Seperti yang terjadi pada keluarga tunagrahita di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, atau yang 
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biasa disebut “Kampung Idiot”. Penamaan kampung idiot ini dilatar 

belakangi karena didaerah tersebut sampai hari ini masih terdapat orang-

orang yang mengalami keterbelakngan mental atau tunagrahita. 

tunagrahita di Desa Karangpatihan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: 

tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan tunagrahita berat. 

Tunagrahita ringan ialah seseorang yang mengalami 

keterbelakangan mental namun mereka mempunyai kemampuan untuk 

berkembang dan masih bisa untuk diarahkan, diajarkan serta 

diberdayakan. Tunagrahita sedang ialah seseorang yang mengalami 

keterbelakangan mental dibawah tunagrahita ringan, tunagrahita ini sangat 

sulit untuk diarahkan, diajarkan dan diberdayakan. Dan yang terakhir yaitu 

tunagrahita berat, ialah seseorang yang mengalami keterbelakangan mental 

yang sudah tidak bisa melakukan sesuatu, dan tunagrahita ini tidak 

memungkinkan untuk diarahkan, diajarkan dan diberdayakan.
57

 

Namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang tunagrahita 

melangsungkan kehidupan sosial dan terutama untuk menjalin hubungan 

dengan lawan jenis dalam bentuk pernikahan. Dalam membangun 

pernikahan yang di dalamnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah 

ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti yang telah di rilis oleh 

Kementrian Agama yaitu, aspek agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, 

dan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
58
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Aspek Agama yang dimaksud adalah penghayatan kehidupan 

beragama yang meliputi tuntutan iman, ibadah, pengetahuan agama, taat 

melaksanakan tuntunan Al-Akhlaq Al-Kharimah serta memiliki budi 

pekerti dan sifat yang baik. Begitu juga dalam hubungan kemasyarakatan, 

setiap keluarga harus memiliki solidaritas tinggi bagi kebaikan masyarakat 

muslim.
59

 Keluarga tunagrahita dalam menjalankan kehidupan beragama 

tidak bisa sepenuhnya seperti orang-orang yang normal secara fisik dan 

psikis, mereka hanya mempunyai seperangkat alat sholat dan itu pun tidak 

mampu menjalankan secara penuh kewajiban seperti sholat lima waktu, 

tetapi ada juga anak-anak dari pasangan keluarga tunagrahita yang sehat 

secara psikis dan mampu untuk menjalankan ajara-ajaran agama. 

Selanjutnya ialah aspek pendidikan, pendidikan dalam keluarga 

merupakan basis utama bagi keberlangsungan masa depan generasi 

muslim, sekaligus menjadi faktor yang menentukan pembentukan tabiat 

manusia dan keturunannya.
60

 Calon pasangan suami istri setidaknya harus 

berpendidikan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena orang yang 

berpendidikan tinggi akan mendidik dan membimbing orang yang tidak 

berpendidikan.
61

 Meskipun tunagrahita tidak bisa mengenyam pendidikan 

tetapi dalam keluarga tunagrahita, anak dari pasangan tunagrahita tetap 

ada yang mengenyam dunia pendidikan, bahkan juga ada yang berprestasi 

dan bisa sampai tingkat Perguruan Tinggi.  
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Dari aspek ekonomi, ini bisa dipastikan dengan melihat sosok 

suami atau istri apakah mereka sudah memiliki penghasilkan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi 

yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga.
62

 Pada 

pasangan tunagrahita bisa dikatakan jauh dari konflik, kalaupun ada 

konflik itu hanya pertengkaran kecil yang tidak menimbulkan keretakan 

rumah tangga mereka, pertengkaran yang terjadi biasanya dikarenakan 

salah paham antar suami dan istri, bukan karna konflik perekonomian 

keluarga. Karna dalam keluarga tunagrahita mereka memilik 4 jenis 

penghasilan, yaitu penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan 

bulanan, dan pengahsilan tahunan. Penghasilan harian mereka dapatkan 

dari kerajianan tangan dengan membuat keset, tasbih dan batik ciprat, 

kemudian untuk penghasilan mingguan yaitu dari ternak ayam, lalu untuk 

penghasilan bulanannya yaitu dari ternak lele, dan untuk penghasilan 

tahunannya yaitu dari ternak kambing. Seluruh penghasilan tersebut sudah 

sangat cukup untuk keluarga tunagrahita memenuhi kehidupannya sehari-

hari. 

Selain itu aspek kesehatan yang menjadi penting pula, di karenakan 

yang menjadi faktor utama seseorang mengalami cacat mental atau 

tunagrahita adalah faktor kesehatan. Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan 

                                                           
62

 Kementrian Agama, Panduan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Bidang Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY, 2013), 90. 



 

 
 

bagi seluruh anggota keluarga, dengan adanya hal tersebut menandakan 

bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendapatkan imunisasi pokok.
63

 

Dari beberapa golongan tunagrahita, hanya tunagrahita ringan dan 

tunagrahita sedang yang dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan 

yang dilakukan oleh tunagrahita itu pun harus mendapat pendampingan 

yang lebih dari keluarga dan masyarakat sekitar. Dan ketika pasangan 

keluarga tunagrahita memiliki anak, pendampingan jelas lebih ditambah 

lebih lagi, apalagi melihat faktor penyebab tunagrahita adalah kekurangan 

gizi, sehingga anak-anak dari pasanagan tunagrahita benar-benar 

dipastikan asupan gizi pada bayinya. Meskipun beberapa anak dari 

pasangan tunagrahita juga mengalami kondisi yang tidak berbeda dengan 

orangtuanya. Bidan dari polides secara rutin berkunjung untuk 

memastikan kesehatan bayi, selain itu tetangga dan saudara yang dalam 

kondisi normal juga tidak jarang berkunjung untuk ikut membantu dan 

mengajarkan tunagrahita dalam merawat seorang anak. 

Dari beberapa aspek tersebut, aspek yang penting pula yaitu 

hubungan sosial dengan keluarga dan juga masyarakat di karnakan 

manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak akan bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu pula keluarga tunagrahita yang 

dalam kehidupannya harus didampingi dan arahkan oleh orang lain. Tetapi 

meskipun harus didampingi dan diarahkan oleh orang lain, tidak menutup 

kemungkinan keluarga tunagrahita juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti 
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kegiatan gotong royong di masyrakat. Mereka juga ikut serta membantu 

warga dalam mengelola wisata gunung beruk meskipun bantuan dari 

mereka tidak atas inisiatifnya sendiri, akan tetapi ajakan dari warga 

lainnya.  

Dalam menjalin hubungan berkeluarga, selain yang harus 

diperhatikan aspek-aspek tersebut, maka sangat penting pula dalam 

konteks bernegara kita menjalankan aturan hukum yang ada dan berlaku di 

negara ini. Kelengkapan dokumen surat pernikahan menjadi suatu hal 

yang wajib ada dalam suatu keluarga, selain itu dalam karakteristik 

keluarga sakinah dokumen surat nikah menjadi suatu hal yang menjadi 

penting juga. Pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo tersebut ada yang memiliki dokumen surat 

pernikahan, sehingga mereka sudah sah secara agama dan hukum, akan 

tetapi ada juga yang belum memiliki berkas pernikahan, sehingga mereka 

hanya melakukan nikah sirih atau sah secara agama saja. 

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Keluarga Tunagrahita Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah. 

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi perkembangan emosi para anggotanya. Kebahagiaan ini diperoleh 

apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar 

keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan 



 

 
 

mengembangkan hubungan yang baik diantar anggota keluarga.
64

 

Hubungan cinta kasih sayang dalam keluarga tidak hanya sebatas 

perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan rasa tanggungjawab, 

perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuh 

kembangkan anak maupun seluruh anggota keluarga.
65

 

Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat 

menghormati, sopan santun, dan tanggungjawab (kewajiban) antara suami 

kepada istri juga sebaliknya istri pada suami, antara orang tua dengan 

anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik dan 

kakak.
66

  

Dengan terlaksananya kewajiban, setiap anggota keluarga dapat 

menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah) 

.Keduanya harus berhati-hati terhadap tanggungjawab. Daya cipta suami 

dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspek, cinta 

kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang 

semata-semata hanya menitikberatkan kepuasan badani saja, cinta kasih 

yang mempersatukan dan saling mengisi antara kedua pribadi yang 

berbeda.
67

  

Namun demikian, mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga 

sebagaimana yang diidamkan tidaklah semudah membalikkan tangan. 

Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup matang dalam 
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melaksanakan pernikahan. Sehingga dengan adanya kematangan fisik dan 

mental akan lebih mudah bagi mereka dalam menghadapi segala masalah 

dan problem yang muncul. Akan tetapi tidak semua orang dilahirkan 

dalam keadaan normal, seperti fenomena keluarga tunagrahita yang terjadi 

di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penilitian di lapangan dan teori-teori tentang 

keluarga sakinah Layaknya keluarga normal pada umumnya, keluarga 

tunagrahita pun mendapati hambatan dan dukungan dalam membangun 

sebuah keluarga yang sakinah. Banyak faktor yang ikut 

mempengaruhinya. Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga 

sakinah salah satunya yaitu kondisi fisik dan psikis penyandang 

tunagrahita. Kondisi tersebut jelas menjadi faktor penghambat mengingat 

dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah perlu adanya kerjasama 

yang baik antara suami dan istri dalam mewujudkannya, mulai dari 

mendidik anak, menjamin kesehatan keluarga, memastikan terpenuhinya 

kebutuhan keluarga, sampai menjaga hubungan yang baik dengan 

lingkungan sosial masyarakat.  

Namun disisi lain kondisi tunagrahita tersebut juga bisa menjadi 

faktor pendukung meskipun hanya sedikit, keluarga sakinah yang identik 

dengan ketenangan jelas tercipta pada pasangan tunagrahita, karena 

dengan kondisi psikis pada tunagrahita membuat mereka jarang 

bersitegang dengan masalah-masalah yang ada, bahkan bisa jadi mereka 

juga tidak menyadari apakah itu merupakan suatau masalah atau bukan, 



 

 
 

mengingat keterbatasan berfikir dan bertindak pada penyandang 

tunagrahita.  

Faktor lain yang mendukung keluarga tunagrahita dalam 

membangun keluarga sakinah lebih dominan datang dari luar keluarga itu 

sendiri, mulai dari saudara keluarga tunagrahita, masyarakat terdekat, 

sampai pemerintah desa. Saudara tunagrahita yang dalam kondisi normal 

jelas secara otomatis ikut membantu mereka, tentu sesuai dengan 

kemampuannya. Karena mengingat keluarga tunagrahita meskipun kondisi 

normal akan tetapi normalnya mereka tidak bisa disamakan dengan orang 

normal pada umumnya.  

Selain saudara keluarga tunagrahita masyarakat juga tidak kalah 

antusias dalam mendampingi tunagrahita, apalagi tetangga-tetangga 

terdekat tunagrahita dengan telaten mereka mengajak para penyandang 

tunagrahita untuk ikut bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tidak 

hanya itu, masyarakat sekitar tunagrahita juga tidak segan untuk ikut 

mengunjungi mereka secara berkala, memastikan kondisi keluarga 

tunagrahita, dan anak dari pasangan tunarahita.   

Faktor pendukung lain yaitu datang dari pemerintah desa 

karangpatihan, disana terdapat program khusus untuk para warga 

tuhagrahita. Program yang lebih mengedepankan kemandirian ekonomi ini 

merupakan terobosan yang dibuat oleh pemerintah desa agar para 

tunagrahita lebih mandiri terutama dalam bidang ekonomi. Program ini 

jelas sangat terasa bagi kelangsungan hidup warga tunagrahita, mengingat 



 

 
 

dengan diadakan program ini para warga tunagrahita punya penghasilan 

tetap sebanyak empat waktu, yaitu penghasilan harian dari ketrampilan 

keset, tasbih, dan batik ciprat, kemudian penghasilan mingguan dari ternak 

ayam, penghasilan bulanan dari ternak ikan lele, dan penghasilan tahunan 

dari ternak kambing. 

Dari faktor-faktor pendukung tunagrahita dalam mewujudkan 

keluarga sakinah sangat jelas banyak faktor eksternal yang lebih dominan. 

Hal ini bisa dimengerti melihat kondisi tungrahita yang tidak 

memungkinkan untuk berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari 

keluarga sakinah itu sendiri. 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Keluarga Tunagrahita di Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam Membangun 

Keluarga Sakinah. 

Pengimplementasian keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga  

sakinah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi suatu 



 

 
 

alasan untuk membangun keluarga sakinah yang sederhana. Hanya 

saja keluarga tunagrahita membutuhkan dukungan sosial yang tinggi 

dari keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah Desa agar  

dalam berbagai aspek seperti keagamaan, pendidikan, perekonomian, 

kesehatan, dan sosial masyarakat, mampu  dioptimalkan dengan baik. 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Keluarga Tunagrahita Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah. 

Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah 

kondisi fisik dan psikis pada keluarga tunagrahita itu sendiri, meskipun 

disisi lain kondisi tersebut juga bisa menjadi faktor pendukung 

walaupun prosentasenya hanya sedikit. Selanjutnya faktor pendukung 

tunagrahita dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terdapat pada 

keluarga tunagrahita, masyarakat setempat, dan Pemerintah Desa di 

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Saran  

1. Bagi Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis 

hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan 

sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum 

perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga 

mahasiswa lebih mengetahui konsep keluarga sakinah pada keluarga 

tunagrahita. 



 

 
 

2. Bagi Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo, untuk lebih bekerja keras dalam mengabdi kepada 

masyarakat, dan khusunya untuk warga tunagrahita. Serta lebih 

intensif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga 

tunagrahita demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Selain itu 

pemerintah desa sebaiknya melakukan kontrol untuk menghindari 

adanya spekulasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab atau 

memanfaatkan kondisi warga tunagrhaita. 

3. Bagi tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karangpatihan 

Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo hendaknya membuang jauh-

jauh persepsi bahwa orang tunagrahita sebagai orang yang tersisihkan 

dan tidak bisa membina rumah tangga. Sebaiknya masyarakat lebih 

ikut berperan untuk membina keluarga tunagrahita. 
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