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ABSTRAK 

 
Mujiono, Ahmad, 2018. Keluarga Saki>nah Menurut Keluarga yang Belum 

Mempuyai Keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman (Perspektif 

Struktural Fungsional). Tesis. Program Study Ah}wal Shakhs}iyyah 

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,MAg. 

Kata Kunci : Keluarga Saki>nah, Struktural Fungsional,  Keturunan, Desa Beton. 

 

Tujuan dari sebuah keluarga adalah untuk mencapai  kebahagian dan 

ketentraman. Keluarga akan berjalan dengan baik jika anggota keluarga di 

dalamnya dapat berperan aktif menurut fungsinya masing-masing serta mampu 

menyelesaikan permasalahan. Kedudukan anak dalam sebuah keluarga memiliki 

beberapa fungsi. Anak sebagai anugerah dan amanat Tuhan, simbol kesuburan, 

pelanjut keturunan, teman dan penghibur, akan mendoakan orangtuanya.Tidak 

semua pernikahan dianugerahkan keturunan. Adanya pasangan suami istri yang 

belum mempunyai keturunan, menyelesaikan permasalahan dengan perceraian yang 

berakibat kandasnya pernikahan. Ada beberapa keluarga di Desa Beton Kecamatan 

Siman, yang belum mempunyai keturunan yang masih utuh pernikahannya, 

walaupun berada dalam kegelisahan dan stigma negatif dari tetangga dan 

lingkungan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan keluarga yang belum 

mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman tentang makna keluarga 

saki>nah, untuk mengetahui upaya keluarga yang belum mempunyai keturunan di 

Desa Beton Kecamatan Siman dalam membentuk keluarga saki>nah  perspet\ktif 

struktural fungsional (AGIL). 

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif. Berdasarkan jenisnya 

termasuk penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode observasi dan interview. Subyek penelitian dan 

infromannya keluarga yang belum mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan 

Siman. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data 

menggunakan trianggulasi kejujuran peneliti dan teknik diskusi. Untuk analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teori keluarga saki>nah  dan teori Struktural 

Fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kehadiran anak dalam keluarga dirasakan penting, maka dalam rangka 

memfungsikan tugas orang tua, maka keluarga itu bersepakat untuk mengasuh 

anak. Pendapat mengenai makna keluarga saki>nah para keluarga yang belum 

mempunyai anak di Desa Beton Kecamatan Siman sebagai tujuan menikah adalah 

keluarga yang damai (guyub), suami yang s}a>lih} dan istri s}a>lih}ah, menyadari 

kelebihan dan kekurangan serta mempunyai pendapatan yang halal. Sedangkan 

upaya yang dilakukan oleh keluarga yang belum mempunyai anak di Desa Beton 

Kecamatan Siman untuk membentuk keluarga saki>nah adalah berkomitmen untuk 

mendidik anak asuh, menghormati keluarga, mendalami dan menjalankan agama, 

mencukupi kebutuhan keluarga, saling pengertian, musyawarah dan terbuka dalam 

menyelesaikan masalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan jalan 

pernikahan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi 

antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam 

rangka menunjang penghambaan kepada Allah Swt. Melaksanakan 

pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan sekaligus mengikuti jejak 

dan sunnah para Rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi 

persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, 

karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna. Dalam pandangan al-

Qur’a>n, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan saki>nah, 

mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak anaknya.
1
 Hal ini 

ditegaskan dalam al-Qur’a>n al-Ru>m: 21: 

                          

                     

“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”.
2
 

                                                                         
1Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2009),15. 
2
Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahannya ( Jakarta:t.p, 1994), 644. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah keluarga adalah 

untuk mencapai  kebahagian dan ketentraman. Keluarga merupakan suatu 

kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan 

dan hubungan darah. Sebuah keluarga sangat berperan penting dalam 

mewariskan nilai-nilai kehidupan yang mulia terhadap generasi berikutnya. 

Keluarga yang sehat akan memberi andil terbentuknya masyarakat yang sehat 

karena dari keluarga akan terbentuk masyarakat. Keluarga akan berjalan 

dengan baik jika anggota keluarga di dalamnya dapat berperan aktif menurut 

fungsinya masing-masing serta mampu menyingkapi problem yang sering 

menghampiri. 

Keberadaan keluarga dapat dilihat dari fungsi fungsi yang diwujudkan 

dalam sebuah keluarga yang meliputi fungsi biologis atau reproduksi, fungsi 

protektif, fungsi afeksi, fungsi ekonomis, fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, 

fungsi religius, fungsi rekreatif dan fungsi pengawasan sosial. Dari 

kesembilan fungsi-fungsi keluarga tersebut, fungsi yang terpenting adalah 

fungsi biologis atau reproduktif. Fungsi biologis atau reproduksi menentukan 

peranan keluarga dalam melaksanakan hubungan sosial dengan adanya 

tambahan anggota-anggota baru yaitu anak anak yang dikandung dan 

dilahirkan.
3
 

Harapan yang kuat untuk bereproduksi atau mempunyai keturunan 

diwujudkan melalui kaum wanita. Seorang wanita mempunyai kodrat untuk 

                                                                         
3
Ulfiah, Psikologi Keluarga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),37. 
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mengandung dan melahirkan seorang anak memiliki peran yang sangat berarti 

dalam sebuah keluarga. Dorongan yang kuat dalam hal reproduksi tersebut 

berkembang dan diperkuat oleh laki-laki yang juga menjadi pertimbangan 

status sosial seperti kebanggaan ras, keinginan untuk mewarisi kekayaan atau 

kecakapan dan nama kepada keturunannya, harapan untuk memiliki keturunan 

yang dapat bekerja bagi dirinya dan untuk membantu di masa tuanya. Adanya 

anggapan bahwa seorang laki-laki harus dapat memberikan keturunan untuk 

membuktikan kejantanannya, sedangkan seorang wanita dapat membuktikan 

kualitas keibuannya dengan melahirkan satu atau dua anak. Salah satu 

keberhasilan sebuah perkawinan adalah kehadiran seorang anak atau 

keturunan dalam sebuah keluarga. Anak sebagai harapan, impian masa depan, 

penerus generasi dan penyambung keturunan bagi orang tua. Selain itu anak 

juga memiliki nilai secara ekonomi bagi kedua orang tuanya.
4
 

Akan tetapi tidak semua pernikahan dianugerahkan keturunan. Adanya 

pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk 

mendapatkan anak. Jika pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan 

padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, bisa jadi pasangan tersebut 

mengalami masalah infertilitas. Sedangkan definisi infertilitas menurut WHO 

(World Health Organization) adalah tidak terjadinya kehamilan pada 

                                                                         
4
Bona Simanungkalit, Bagaimana Mengatasi Kesulitan Mendapatkan Anak (Jakarta: Pustaka 

Kemang,2017), 24. 
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pasangan yang telah berhubungan intim tanpa menggunakan kontrasepsi 

secara teratur minimal 1-2 tahun.
5
  

Oleh karena itu infertilitas kurang mendapat perhatian terutama dari 

medis, akan tetapi dari segi sosial berdampak pada stigma yang dialami oleh 

pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Kondisi tanpa anak pada 

pasangan suami istri akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk 

bercerai, poligami, adopsi anak, bayi tabung atau tetap hidup berdua. Konflik 

rumah tangga berkepanjangan juga sangat mungkin terjadi. Berawal dari rasa 

kecewa lalu menimbulkan frustrasi dan kadang menyebabkan pasangan saling 

menyalahkan tentang penyebab ketidakhadiran anak.
6
  

Menurut data perceraian di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017, 

telah terjadi perceraian sebanyak 1940 peristiwa yang terdiri dari 578.Talak 

cerai dan 1362 cerai gugat. Alasan mengajukan permohonan talak dan cerai 1 

kasus karena salah satu dipenjara, salah satu pihak melakukan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 18 kasus, salah satu mendapat cacat 

badan atau penyakit 5 kasus, sebanyak 265 kasus perceraian dengan alasan 

salah satu meninggalkan pihak lain, dengan alasan telah terjadi percekcokan 

terus menerus yang tidak bisa didamaikan sebanyak 1634. Adapun yang 

menjadi sebab percekcokan dan pertengkaran adalah 195 kasus karena 

                                                                         
5
Joko Suryo, Herbal Penyembuh Impotensi dan Ejakulasi Dini (Yogyakarta: Bentang 

Pustaka,2010),51. 
6
Isvan Shona Pandanwati dan Veronika Suprapti, “ Resiliensi keluarga Pada Pasangan 

Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak”, Jurnal Psikologi Pendidikan dan 

Perkembangan, 2 (Desember, 2012), 2. 



5 
 

 
 

selingkuh, 1430 karena alasan ekonomi, 109 peristiwa karena suami atau istri 

tidak dapat memberikan keturunan alias mandul.
7
 

Kenyataan di atas mencerminkan begitu pentingnya kehadiran anak 

dalam sebuah keluarga yang telah dibangun melalui pernikahan, namun WHO 

memperkirakan 8-12% pasangan di dunia mengalami kesulitan untuk 

memiliki anak dan jumlah ini tersebar di seluruh negara dan negara bagian. 

Pasangan yang tak kunjung memiliki anak harus siap menghadapi kritik sosial 

dari masyarakat yang berorientasi pada anak, karena masyarakat tersebut 

melihat keadaan memiliki anak sebagai sesuatu yang positif.
8
 

Di masyarakat Indonesia kelengkapan keluarga, yaitu ada ayah, ibu, 

dan anak menjadi gambaran ideal dari sebuah keluarga. Sesuai dengan latar 

belakang budaya dan religiusitas masyarakatnya, anak memiliki beberapa 

fungsi. Pertama, anak sebagai simbol kesuburan dan keberhasilan. Filosofi 

yang berkembang ialah banyak anak banyak rejeki. Keterlambatan memiliki 

anak dianggap sebagai kegagalan besar. Kedua, anak sebagai pelanjut 

keturunan. Ketiga, anak sebagai teman dan penghibur. Keempat, anak 

merupakan anugerah dan amanat Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. 

                                                                         
7
Asrofi, wawancara, Ponorogo,20 Juli 2018, 01/1-W/P-1/18-VII/2018. 

8
Nurhasyanah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Diri Pada Wanita Infertilitas, 

Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi,  1 (Oktober, 2012),143. 
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Kelima, anak yang saleh akan mendoakan dan menolong orang tuanya di 

dunia dan akhirat.
9
 

Orang tua yang tidak memiliki anak akan mengalami kekhawatiran, 

kekosongan bahkan terjadi konflik rumah tangga. Namun berbeda dengan 

subjek yang penulis temukan di Desa Beton, walaupun belum mempunyai 

keturunan, keluarga mereka masih utuh, terlihat harmonis karena tujuan hidup 

berumah tangga yang hendak dicapai adalah, keluarga utuh, ayem tentrem, 

guyub rukun, dapat menjalankan agama dengan baik. 

Desa Beton merupakan salah satu desa di Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya 3 Kilometer sebelah selatan kota Ponorogo 

dengan luas wilayah 1.371,78 Km
2
 yang didiami oleh 3285 jiwa yang terdiri 

1733 laki-laki dan 1552 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 

938. Dari jumlah penduduk itu, semua beragama Islam dengan menjalankan 

peribadahan yang didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu 

terdiri empat masjid dan sembilan musholla sebagai pusat kegiatan 

keagamaan seperti s}alat fard}u yang bersifat harian, kegiatan ya>sin dan 

tahli>l sebagai kegiatan mingguan dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI) sebagai kegiatan tahunan.
10

  

 

                                                                         
9
Nurul Hidayah, “Nilai Anak, Stres Infertilitas dan Kepuasan Perkawinan pada Wanita yang 

Mengalami Infertilitas”, Universitas Ahmad Dahlan, (Agustus, 2010),2.  
10

 Profil Desa Beton,18. 
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Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tepatnya di 

Dukuh Mranggen terdapat beberapa pasangan suami istri, lebih dari lima 

tahun  menikah, sampai sekarang pasangan tersebut belum memiliki 

keturunan, akan tetapi pasangan tersebut tetap bersama meskipun belum 

memiliki keturunan.
11

 Dalam pandangan penulis, para pasangan itu selalu 

setia dan berusaha untuk menciptakan keluarga yang saki>nah, walaupun 

banyak cercaan dari saudara dan tetangga dengan sindiran halus sampai 

kepada pemberian label yang menyakitkan hati yaitu label suami yang mandul 

dan istri yang mandul. 

Kondisi keluarga yang sebagian orang memberi label mandul, 

membuatnya terpacu untuk menunjukkan kepada orang orang yang mengejek 

dan kepada masyarakat banyak, bahwa yang menjadi penyebab saki>nahnya 

sebuah keluarga tidak hanya keturunan atau anak, tetapi banyak hal yang 

menyebabkan sebuah keluarga utuh dan tidak menempuh jalan pisah lewat 

pengadilan dengan bercerai.
12

 

Dalam hal ini penulis mengambil informan beberapa pasangan suami 

istri yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun, yang berdomisili di Dukuh 

Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, karena 

beberapa pasangan tersebut mampu menjaga rumah tangganya tetap utuh 

                                                                         
11

 Desa Beton dipilih sebagai lokasi penelitia karena jumlah keluarga yang belum mempunyai 

keturunan dengan jumlah yang signifikan yaitu 7 keluarga dibanding Desa sekitarnya yaitu 

Desa Madusari  4 keluarga dan desa Ngabar 5 
12

 Nanang, Wawancara, 22 Juli 2018 , 03/3-W/P-3/18-X/2018 
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meskipun dilihat dari umur pernikahannya mereka sudah menjalani rumah 

tangganya cukup lama. Sebab itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik 

ingin meneliti pemahaman pasangan suami istri tentang rumah tangga yang 

saki>nah dan bagaimana strateginya untuk mempertahankan kesaki>nah 

annya tersebut. 

Keluarga dengan kondisi tersebut di atas yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti dan mendalami secara menyeluruh tentang hal-hal 

yang menjadi motivasi untuk tetap setia kepada pasangan masing masing dan 

upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga saki>nah. 

Penilitian ini saya beri judul Keluarga Saki>nah Menurut  Keluarga yang 

Belum Mempunyai Keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman 

(Perspektif Struktural Fungsional). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah makna keluarga saki>nah bagi kelurga yang belum memiliki 

keturunan? 

2. Bagaimana upaya atau strategi keluarga yang belum memiliki keturunan 

dalam membentuk keluarga saki>nah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui makna keluarga saki>nah bagi keluarga belum miliki 
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keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya keluarga yang belum memiliki keturunan dalam 

membentuk keluarga saki>nah di Desa Beton Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini berguna untuk memberi gambaran atau pedoman 

bagi masyarakat (khususnya Kabupaten Ponorogo) tentang penyebab 

perceraian yang dilatarbelakangi oleh karena istri tidak dapat melahirkan 

keturunan, serta mengetahui bagaimana cara menjadikan keluarga 

saki>nah. Mudah-mudahan informasi ini akan berguna sebagai bahan 

kajian dan sekaligus agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga 

dapat lebih bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu 

masalah perceraian. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penulisan tesis tentang Keluarga Saki}nah Menurut 

Keluarga yang Belum Mempunyai Keturunan di Desa Beton 

Kecamatan Siman (Perspektif Struktural Fungsional) berguna untuk 

menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang kehidupan 

dalam masyarakat yang beraneka ragam, khususnya dalam kehidupan 

rumah tangga apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan 
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ketidakhadiran anak. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan 

penulis berharap untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

E. Kajian Terdahulu 

Sejauh pengetahuan penulis, telah ada pembahasan yang berkaitan 

dengan usaha keluarga yang belum mempunyai keturunan dalam membentuk 

keluarga saki>nah, di antaranya : 

Dalam Penelitian yang dilakukan Oktarina, yang berjudul Keluarga 

Saki>nah pada Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak di Kota 

Palembang, Subjek dalam penelitian ini adalah tiga pasangan suami isteri (6 

orang) yang belum memiliki anak di kota palembang, penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif, Penentuan subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling, teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dengan observasi, wawancara semi-terstruktur 

(semistructure interview) dan dokumentasi, teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang digunakan adalah uji kredibilitas data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pasangan suami isteri yang belum memiliki anak dapat 

menjadi keluarga saki>nah yaitu keluarga yang mampu menjaga 

keharmonisan keluarga, “adem-tentrem,” nyaman, merasa aman hidup rukun 

dengan keluarga, memiliki masalah namun dapat di selesaikan dengan baik, 

menjalankan ajaran agama, saling mengerti dan memahami antara kekurangan 
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dan kelebihan masing-masing.
13

 

Penelitian Ryan Mardiyan, Erin Ratna Kustanti pada tahun 2016, 

dengan judul Kepuasan Pasangan Nikah yang Belum Memiliki 

Keturunan. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengungkap kepuasan 

pernikahan yang dirasakan oleh pasangan menikah ditinjau dari 

ketidakberadaan anak dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan teknik analisis IPA 

(interpretetive phenomenological analysis).Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstuktur. Penelitian ini dilakukan 

pada dua pasangan yang telah menikah dan belum memiliki anak, dengan usia 

pernikahan minimal 4 tahun yang dipilih menggunakan metode 

nonprobability sampling dengan teknik sampling purposif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan pernikahan 

yang dialami sebagian besar subjek, yaitu berupa perasaan sedih, kesepian, 

ketidaknyamanan dan kejenuhan dalam pernikahan.
14

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso pada tahun 2014 

dengan judul Penerimaan pasangan suami istri tanpa anak. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kedua pasangan informan memiliki 

penerimaan yang berbeda beda. Pasangan informan 1 menerima secara 

                                                                         
13

Oktarina, “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri yang belum Memiliki Anak di Kota 

Palembang” (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017,72.  
14

Ryan Mardiyan, Erin Ratna Kustanti , “Kepuasan Pasangan Nikah yang Belum Memiliki 
Keturunan,”dalam Jurnal Empati, Vol 5 (Semarang: Undip,2016), 564. 
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dominan sedangkan pasangan informan 2 secara negosiasi. Hal ini di latar 

belakangi oleh faktor kontekstual dari lingkungan sekitar masing-masing baik 

keluarga, kerabat, dan tetangga yang membuat mereka memiliki pemaknaan 

yang berbeda.
15

 

Sebagai pembeda tulisan ini dengan yang lain adalah pengalaman dan 

pemahaman tentang arti sebuah keluarga dan keluarga saki>nah, serta 

berbagai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak 

mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman dalam perspektif 

struktural fungsional. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penulisan ini 

merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung terhadap 

objek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah upaya 

pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tetapi tetap bersama. 

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dikarenakan oleh adanya data-data yang didapatkan nantinya adalah data 

kualitatif berupa kata-kata atau tulisan tidak berbentuk angka dan untuk 

                                                                         
15

 Lievita Santoso,” Penerimaan pasangan suami istri tanpa anak”, Jurnal E- Komunikasi, Vol. 
2. No. 2 (2014), 10. 
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mengetahui serta memahami fenomena secara terinci, mendalam dan 

menyeluruh tentang pemahaman keluarga yang belum mempunyai 

keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman, tentang keluarga saki>nah 

serta upaya untuk mencapainya. 

Sedangkan Jenis Penelitiannya adalah Penelitian fenomena atau 

fenomenologi merupakan pandangan yang berpikir yang menekankan pada 

fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-

interpretasi dunia. bisa disebut dengan penelitian deskriptif.
16

 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian fenomena karena 

dalam penelitian ini subyek yang diamati adalah suatu peristiwa yang 

terjadi dalam keluarga (pasangan suami istri) yang mana pasangan tersebut 

belum memiliki keturunan tetapi tetap bersama sampai sekarang. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan 

tentang realitas yang ada di lapangan yaitu beberapa pasangan suami istri 

yang belum mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman 

kemudian menganalisa dengan teori teori yang sudah ada menggunakan 

kata-kata. 

3. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber 

                                                                         
16

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2005), 15. 
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data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan 

penelitian. Maka yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan suami 

istri yang tidak memiliki keturunan yaitu bapak Nanang dan ibu Mu‟annas, 

bapak Saiful dan ibu Katini, bapak Sihmanto dan ibu iswanti, dalam upaya 

membentuk keluarga sakinah di Desa Beton Kecamatan Siman yang 

nantinya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam 

proses penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Beberapa metode pengumpulan data 

yang peneliti gunakan, yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi ini dilakukan dengan melalui kunjungan lapangan 

pada situasi tertentu, agar peneliti dapat melakukan observasi secara 

langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan, yang dimaksud 

dengan observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung pada objek yang diobservasi, dalam arti bahwa pengamatan 

tidak menggunakan “media-media transparan”.
17

 Hal ini dimaksud 

bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi 

pada objek penelitian yaitu pasangan suami istri yang belum memiliki 

                                                                         
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), 102. 
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keturunan meliputi biodata pasangan suami istri,keadaan keluarga, dan 

deskripsi lokasi penelitian. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan wawancara secara 

bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, 

tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.
18

 Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan 

mendapatkan sebagaian besar data tentang makna dan upaya 

pembentukan keluarga saki>nah pada beberapa pasangan yang belum 

memiliki keturunan disamping itu tentang kondisi pasangan suami istri 

yang meliputi kondisi lingkungan dan keagamaan.  

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan 

data.Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif 

analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, 

dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh. Dengan pola pikir induktif yaitu menggunakan kenyataan 

khusus yang berasal dari upaya pembentukan keluarga saki>nah pada 

pasangan yang belum memiliki keturunan di Desa Beton Kecamatan 

Siman. 

                                                                         
18Ibid, 126 
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Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data secara deskriptif yang 

sebagaian besar berasal dari wawancara dan catatan pengamatan di lapangan. 

6.  Teknik Keabsahan Data 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid 

dan reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan 

upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan 

dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Adapun untuk 

kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti 

untuk memahami semua data yang di himpun dalam penelitian. Peneliti 

adalah orang yang langsung melakukan reliabilitas, dapat dilakukan dengan 

pengamatan sistematis, berulang, dan dalam situasi yang berbeda. Ada tiga 

teknik agar data dapat memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas,
19

 yaitu: 

a.  Perpanjangan keikutsertaan 

Yaitu lamanya waktu keikut sertaan peneliti pada latar penelitian dalam 

pengumpulan data serta dalam meningkatkan derajat kepercayaan data 

yang dilakukan dalam waktu kurun yang relative panjang. Keikutsertaan 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan subyek terhadap peneliti dan 

juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Disamping itu juga utuk 

mendapatkan data-data yang valid.
20

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan waktu 1 jam sampai 1,5 jam bersama dengan informan di 

                                                                         
19

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitafif 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 145. 
20

 Lexy   J.   Moleong, Metodologi   Penelitian, 178. 
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lapangan agar peneliti dapat menghindari salah informasi dan salah 

pemahaman yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data. Bahkan 

peneliti dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang di dapatnya, 

sehingga kesalahan mendapat informasi akan dapat di hindari. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan diharapkan sebagai upaya untuk memahami pokok 

perilaku, situasi kondisi dan proses tertentu sebagai pokok penelitian. 

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
21

 

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting 

lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di 

lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang 

hanya mengandalkan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan 

semua panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting 

peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan, maka 

derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.
22

 Dalam penelitian ini, 

peneliti berusaha mencari waktu yang tepat sehingga tidak menganggu 

pekerjaan subyek dan jawaban yang diberikan dengan suasana yang 

nyaman, maka peneliti memilih waktu setelah s}alat Isya di saat tidak ada 

                                                                         
21

Ibid. 
22

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011),  262-264. 
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kegiatan di lingkungan dan pada saat libur bekerja. Peneliti juga 

memperhatikan kondisi subyek, apabila kelihatan capek tidak bersemangat, 

maka peneliti berusaha untuk bertanya pada hal-hal yang membuat 

semangat seperti tentang kegemarannya. 

c. Trianggulasi 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan trianggulasi yang peneliti terapkan 

adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Dalam trianggulasi 

sumber, peneliti menggunakan beberapa sumber untuk mengumpulkan data 

dengan permasalahan yang sama. Yakni data yang ada di lapangan diambil 

dari beberapa sumber penelitian yang berbeda-beda dan dapat dilakukan 

yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa 

yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. Trianggulasi metode yang penulis 

gunakan adalah pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode atau 

teknik pengumpulan data yang dipakai. Hal ini bahwa pada satu 

kesempatan peneliti menggunakan teknik wawancara, pada saat yang lain 

menggunakan teknik observasi, dokumentasi. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan tulisan ini, 

maka penulis akan menyajikan pembahasan kedalam beberapa bab yang 

sistematika pembahasaanya adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, merpakan pendahuluan, untuk mengantarkan penelitian 

secara menyeluruh dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan 

dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa 

melakukan penelitian lebih mendalam. 

Bab Kedua, merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan arti penting keluarga saki>nah, seperti pengertian 

saki>nah, kriteria keluarga saki>nah, faktor keluarga saki>nah, dan upaya 

mewujudkan keluarga saki>nah, Teori Struktural Fungsional dan Aplikasi 

skema AGIL dalam keluarga saki>nah. 

Bab ketiga Penyajian data yang berupa diskripsi umum objek 

penelitian, lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yaitu makna keluarga 

saki>nah dan upaya  pembentukan keluarga saki>nah oleh keluarga yang 

belum memiliki keturunan di Desa Beton Kceamatan Siman. 

Bab keempat Pada bab ini memaparkan tentang analisis tentang makna 

keluarga saki>nah dan upaya pembentukan keluarga saki>nah bagi keluarga 



20 
 

 
 

yang belum memiliki keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo dalam perspektif struktural fungsional (AGIL). 

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan. 



 
 

21 
 

BAB II 

MEMBENTUK KELUARGA SAKI>NAH  

 

A. Pengertian Keluarga Saki>nah   

Diskursus keluarga saki>nah selalu terdengar dalam setiap khutbah 

pernikahan, juga ditemukan dalam beberapa buku panduan keluarga saki>nah 

, buku populer dan ilmiah tentang keluarga. Tegasnya, tema ini sudah sangat 

familiar dalam pendengaran dan hati masyarakat Islam, namun demikian 

sangat jarang kita membaca buku yang secara komprehensif mengkaji konsep 

keluarga saki>nah  dari sumber aslinya, al-Qur‟an. 

Keluarga saki>nah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata keluarga dan 

saki>nah. Kata keluarga berasal dari sanksekertaa itu  “Kula” adalah 

famili dan “warga” adalah anggota. Menurut ilmu  fiqh keluarga adalah 

“Usrah” atau  “Qira>bah” yang artinya kerabat.
1
 Keluarga  di  definisikan  

sebagai  masyarakat  terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami 

istri sebagai sumber inti dan berikut anak-anak yang lahir dari mereka.
2
   

Dalam bahasa Arab, kata “saki>nah” di dalamnya terkandung arti 

tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang. Salah satu  tujuan orang 

                                                                         
1
 Sayyid Ahmad Al-musayyar, Fiqih Cinta Kasih (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2008),6. 

2
 Ulfiah, Psikologi Keluarga, 3. 
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berumah tangga adalah untuk mendapatkan saki>nah atau ketenangan  dan 

ketentraman tersebut.
1
  

Menurut Machfud dalam Ulfiah, keluarga saki>nah adalah keluarga 

yang harmonis, bahagia lahir dan batin, hidup tenang, tenteram damai dan 

penuh kasih sayang. Dalam keluarga saki>nah memiliki kriteria antara lain : 

1) Hubungan suami istri seimbang, 2) Nafsu Seksual tersalur secara baik di 

jalan Allah, 3) Anak terdidik menjadi anak yang saleh dan salehah, 4) Terjalin 

persaudaraan yang akrab antara keluarga suami dan keluarga istri, 5) Dapat 

melaksanakan ajaran agama dengan baik, 6) Dapat menjalin hubungan dengan 

tetangga dan hidup bermasyarakat dengan baik.
2
 

Siti Chadijah berpendapat bahwa keluarga saki>nah adalah keluarga 

yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-

istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap 

keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, 

hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Karakteristik dari 

keluarga saki>nah , yaitu 1) Lurusnya niat (isla>h al-niyyah) dan Kuatnya 

hubungan dengan Allah (quwwatu s}illah billa>h), 2) kasih sayang; 3) saling 

terbuka (Musha>rah}ah), Santun dan Bijak (mu’asharah bi al-ma’ru>f); 4) 

                                                                         
1
Ibid, 62. 

2
Ibid. 
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komunikasi dan musyawarah, 5)Tasa>muh (Toleran) dan Pemaaf, 6) adil dan 

persamaan; 7). Sabar dan syukur.
3
 

Menurut Ulfatmi, keluarga saki>nah  adalah keluarga yang hidup 

tentram dan bahagia, saling memberi kasih sayang, saling menghargai, saling 

memberi, saling membantu, saling mengerti dan memahami, saling berusaha 

menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah Swt, keluarga 

maupun masyarakat.
4
 

Abdul  Aziz Dahlan  menjelaskan,  bahwa  yang dimaksud  dengan 

Saki>nah  adalah  kedamaian  yang  meliputi  rumah  tangga  yang;  masing-

masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati 

dan saling  toleransi.  Setelah  saki>nah  terpenuhi,  maka  akan  tercipta  rasa  

saling mengasihi  dan  menyayangi  (mawaddah),  sehingga  rasa  tanggung  

jawab  dari kedua belah pihak akan semakin meningkat. Selanjutnya dari kata 

al-saki>nah  dan al-mawaddah   inilah  akan  muncul al-rahmah,  yaitu  

keturunan  yang  sehat  dan berkah  dari  Allah,  sekaligus  sebagai  

pencurahan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang suami-istri kepada anak-anak 

mereka.
5
  

                                                                         
3 Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah” Jakarta: Rausyan Fikr Universitas Muhammadiyah 

Jakarta. Vol. 14 No. 1 Maret 2018,117 
4 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: kementerian Agama RI, 2011), 66. 
5
Abdul Aziz Dahlan, Enslikopedia Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996), IV. 

1330.  
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Menurut Buya Hamka, Makna saki>nah mawaddah rahmah adalah 

ditarik dalam standar kebahagiaan dunia akhi>rat yang berporos pada agama.
6
 

Sedang menurut M. Quraish Shihab, kata saki>nah diambil dari Bahasa Arab 

yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna 

“ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.
7
 

Di dalam al-Qur‟an banyak menyebutkan istilah saki>nah, kata 

saki>nah  berarti ketenangan, ketentraman, kedamaian, berasal dari kata 

bahasa Arab sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. 

Maka perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang 

kemudian menjadikan kegalauan antara keduanya menjadi kedamaian atau 

saki>nah  menurut bahasa al-Qur‟an. Maka penyebut sa-ka-na dapat berarti 

pisau adalah karena pisau itu alat untuk menyembelih yang menjadikan 

binatang yang disembelih tenang.
8
 

Saki>nah  merupakan tujuan pernikahan yang sangat ideal dalam 

Islam, yang ditegaskan dalam QS. al-Ru>m ayat 21. Saki>nah  dalam 

perkawinan bersifat aktif dan dinamis. Kata “sa-ka-na” dan beberapa kata 

jadiannya disebutkan dalam al-Qur‟an dalam berbagai bentuk dan berkaitan 

dengan beberapa masalah sebagai berikut: 

 

                                                                         
6
Istamaroh, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka” (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2015),74. 
7
 M. Quraish Shihab. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136. 

8
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat cet. 

Ke-XIII, 192. 
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1. Berkaitan dengan tempat 

                     

                   

   
9

 

Artinya: 

Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): "Diamlah 

di negeri Ini saja (Baitul Maqdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di 

mana saja kamu kehendaki". dan Katakanlah: "Bebaskanlah kami dari 

dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya 

kami ampuni kesalahan-kesalahanmu". kelak akan kami tambah (pahala) 

kepada orang-orang yang berbuat baik. 

                

   
10

 

Artinya: 

“Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah 

mereka. yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan 

menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.” 

 

                  

          
11

 

Artinya: 

“Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang 

menganiaya diri mereka sendiri, dan Telah nyata bagimu bagaimana 

kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami berikan kepadamu 

beberapa perumpamaan." 

 

 

                                                                         
9
 Al-Qur‟an, 7: 161. 

10
 Al-Qur‟an, 14: 14. 

11
 Al-Qur‟an, 14: 45. 
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2. Berkaitan dengan pembalasan/keyakinan 

                            

                   

                        

 
12

 

Artinya: 

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah 

dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir 

kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang 

benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui 

batas. 

 

3. Berkaitanan dengan ibadah 

                        

            
13

 

Artinya: 

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada 

Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk 

patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan 

tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah Taubat kami. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. 

 

4. Berkaitan dengan usaha/pekerjaan 

                                                                         
12

 Al-Qur‟an, 3: 112. 
13

 Al-Qur‟an, 2: 128. 
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14

 

Artinya: 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 

yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan 

melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah 

diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya 

untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu 

melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

amat cepat hisab-Nya. 

 

5. Berkaitan dengan waktu 

                      

       
15

 

Artinya: 

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, 

dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 

ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” 

                        

        
16

 

Artinya: 

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat 

padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu 

mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.” 

 

                                                                         
14

 Al-Qur‟an, 5: 4. 
15

 Al-Qur‟an, 6: 96. 
16

 Al-Qur‟an, 10: 67. 
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6. Berkaitan dengan orang 

                      

                      

                   
17

 

Artinya: 

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia 

menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia 

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang 

saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur. 

                        

                 
18

 

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.” 

 

7. Berkaitan dengan kejadian alam 

                       

   
19

 

Artinya: 

“Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu kami 

jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya kami benar-benar 

berkuasa menghilangkannya.” 

                                                                         
17

 Al-Qur‟an, 7: 189. 
18

 Al-Qur‟an, 30: 21. 
19

 Al-Qur‟an, 23: 18. 
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Apabila diperhatikan dari sisi kaitan beberapa kata tersebut, dapat 

diketahui bahwa kata sa-ka-na yang berhubungan dengan tempat disebutkan 

dengan pengertian “diam”, “bertempat tinggal”, “menempatkan”, dan “tempat 

tinggal”, yang berhubungan dengan pembalasan atau keyakinan disebutkan 

dengan pengertian “kehinaan” dan “kerendahan”, yang berhubungan dengan 

pekerjaan ibadah (spiritual) disebutkan dengan arti “ibadah haji” dan 

“ketentraman”, berhubungan dengan pekerjaan (suatu usaha) disebutkan 

dengan arti “menangkap”, yang berhubungan dengan waktu disebutkan 

dengan arti “keberadaan waktu” dan “waktu beristirahat”, yang berhubungan 

dengan orang disebutkan dengan arti “senang” dan “kecenderungan”, dan 

terakhir yang berhubungan dengan kejadian alam disebutkan dengan arti 

“menetap” dan “diam”.
20

 

Berdasarkan analisis tersebut dapat dimengerti bahwa secara tekstual 

kata yang berasal dari sa-ka-na berarti diam, bertempat tinggal, menempatkan, 

tempat tinggal, kehinaan, kerendahan, ibadah haji, ketentraman, menangkap, 

keberadaan waktu, waktu istirahat, senang, kecenderungan, dan menetap. 

Sehingga sebuah keluarga yang memenuhi kriteria saki>nah  secara tekstual 

meniscayakan adanya: 

1. Perasaan damai, cinta dan cenderung kepada pasangannya. 

2. Bertempat tinggal di sebuah tempat tinggal. 

                                                                         
20

 M. F. Zenrif, Di Bawah Cahaya Al qur’an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah (Malang: 

UIN-Malang Press, 2006), 29-30. 
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3. Memberdayakan siang hari untuk melakukan pekerjaan pekerjan yang 

produktif, sebagaimana digambarkan dalam sebuah tangkapan 

pemburuan. 

4. Adanya waktu untuk beristirahat pada malam hari. 

5. Melakukan kegiatan spiritual, sebagaimana digambarkan dalam ibadah 

haji. 

6. Keadaan seperti ini harus dipertahankan secara terus menerus 

sebagaimana diamnya air di bumi yang tidak akan mengalir kecuali sesuai 

dengan jalurnya, sebab jika keadaan seperti ini tidak dapat dipertahankan 

akan terjadi keadaan yang sebaliknya, di mana keluarga kemudian 

menjadi terhina dan rendah di hadapan Allah dan masyarakat sekitar.
21

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

keluarga saki>nah adalah keluarga yang tenang, damai, tentram dan 

memuaskan hati. Keluarga saki>nah ini merupakan pilar  pembentukan  

masyarakat  ideal  yang  dapat  melahirkan keturunan yang S}a>lih} dan 

S}a>lih}ah. Di dalamnya, terdapat kehangatan,  kasih  sayang,  kebahagiaan,  

dan ketenangan  yang  dirasakan  oleh  seluruh  anggota  keluarga. 

Membangun rumah tangga yang Islami memerlukan kerja keras dari seluruh 

anggota keluarga, yang di komandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin 

di dalam rumah tangga.   

B. Kriteria Keluarga Saki}nah 

                                                                         
21

 Ibid. 
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Awal mula terbentuknya sebuah keluarga baru adalah pernikahan, 

pernikahan diharapkan dan didambakan akan membawa pasangan suami istri 

untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga 

merupakan kelompok kecil dan diharapkan akan menjadi sumber munculnya 

kebahagiaan, cinta dan kasih sayang bagi semua anggota keluarga. Kita semua 

menginginkan keluarga yang damai dan harmonis, yang serasi dan seimbangs 

dalam sendi-sendi kehidupan yang mereka jalani bersama. Dalam Islam 

keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang saki>nah 

(tentram).
22

 

Keluarga saki>nah dalam Putusan Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan bahwa batasan 

keluarga saki>nah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan 

seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan 

lingkungannya denga selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati 

dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia.
23

 

Dalam program pembinaan keluarga saki>nah disusun kriteria-kriteria 

keluarga saki>nah  yang terdiri dari Keluarga Pra Saki>nah, Keluarga 

                                                                         
22

 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta:Kaukaba, 2015),183. 
23

Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Bani Quraisy, 

2005), 19. 
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Saki>nah I, Keluarga Saki>nah II, Keluarga Saki>nah III, dan Keluarga 

Saki>nah III Plus.
24

 Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah: 

1. Keluarga Pra Saki>nah : yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui 

perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual 

dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat 

fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 

2. Keluarga Saki>nah I : yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat memnuhi 

kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, 

bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan 

interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya. 

3. Keluarga Saki>nah II : yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan 

kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu 

melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlak karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, dan 

menabung. 

                                                                         
24

 Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Proyek Peningkatan 

Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003), 

24. 
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4. Keluarga Saki>nah III : yaitu keluarga yang mempu memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan 

keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya. 

5. Keluarga Saki>nah III Plus : yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, 

sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi 

teladan bagi lingkungannya. 

Untuk mencapai keluarga saki>nah maka di dalam keluarga harus ada 

tanggung jawab bersama, timbal balik dan hidup yang seimbang, selaras dan 

serasi. Di samping itu juga rumah tangga saki>nah juga mampu menjalin 

hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak keluarga dan hidup 

rukun dengan lingkungan, bermasyarakat dan bernegara.
25

 

Keluarga jika dibina berdasarkan landasan yang kuat dan benar 

niscaya akan mampu merealisasikan berbagai tujuan. Di antaranya 

terwujudnya berbagai bidang kegiatan, tumbuhnya rasa aman dan damai atau 

saki>nah, diperolehnya kesempurnaan jasmani dan rahani, serta tercapainya 

mata air kebahagiaan. Hal ini tidak terwujud secara tiba-tiba. Namun terdapat 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan di 

antara suami istri antara lain saling mengerti dan memahami karena rumah 

                                                                         
25

 Agus Musthofa, Poligami Yuuk! Benarkah al Qur’an Menyuruh Berpoligami Karena 

Alasan Syahwat (Surabaya: Padma Press, 2007), 167. 
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tangga adalah kehidupan alamiah yang jauh dari tipu daya, ia hanya 

kehidupan sejati yang di dalamnya bertindak secara pasti.
26

 

C. Faktor Keluarga Saki}nah 

Mewujudkan sebuah keluarga bahagia dalam rumah tangga bukanlah 

suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan 

suami istri membentuk keluarga saki>nah yang diridhai Allah SWT. Antara 

faktor-faktor yang dinyatakan dalam kajian ini ialah faktor suami istri, faktor 

keilmuan, faktor hubungan ahli kerabat, dan faktor ekonomi.
27

 

1. Faktor suami istri 

Faktor  utama dalam pembentukan sebuah keluarga saki>nah 

adalah suami istri. Damainya sebuah lembaga pernikahan itu terletak pada 

hubungan dan peranan suami istri dalam membentuk keluarga masing-

masing. Ibu bapak atau kepala keluarga harus menjadi aktor utama yang 

saling hormat-menghormati di antara satu dengan yang lain karena anak-

anak akan mudah dipengaruhi dengan perilaku mereka.
28

 

2. Faktor ilmu pengetahuan 

Mewujudkan sebuah keluarga saki>nah tidak hanya bergantung 

kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah memilki 

ilmu pengetahuan yang memadai dan tangguh dalam semua segi dan tidak 

                                                                         
26

Ibid. 
27

Abu Muhammad Waskito, Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah (Jakarta: Pustaka 

Al-Kausar, 2007), 202-203. 
28

 Ibid, 204. 
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hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. Pasangan perlu 

membekali diri dengan pelbagai bidang ilmu antaranya ilmu ibadah, 

akhlak dan mu‟amalah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan mampu 

menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah tangga secara 

rasional. 

Membina sebuah keluarga saki>nah dengan asas yang kuat 

terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu 

berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insa>niyyah yang diberikan 

oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualitas 

pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.
29

 

3. Faktor ahli kerabat 

Penyesuaian diri dengan keluarga baru dan lingkungan adalah hal 

yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yang telah menikah. 

Masalah ini sangat penting supaya tidak terjadi salah paham yang dapat 

mengakibatkan renggangnya hubungan rumah tangga yang baru ingin 

dibina. Dasar yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat 

dengan ibu bapak kedua belah pihak.
30

 

4. Faktor ekonomi 

Urusan ekonomi dalam rumah tangga adalah masalah yang 

penting seharusnya menjadi perhatian serius bagi setiap pasangan. 
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 Ibid., 205. 
30

 Ibid., 206. 
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Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan 

timbul dalam rumah tangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat 

memberi materi nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan 

aspek material di luar kemampuan suami atau keluarga. Suami istri 

sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur dan merancang keuangan 

keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu merancang setiap 

pendapatan dan pengeluaran, tidak hanya mengikuti tuntutan nafsu yang 

ingin memenuhi kehidupan material. Perbelanjaan tanpa perencanaan 

yang matang hanya menyebabkan kehidupan senantiasa terasa sulit dan  

terhimpit.
31

 

 

D. Upaya Membentuk Keluarga Saki>nah 

Pernikahan yang baik adalah merupakan ikatan lahir batin dalam 

jangka waktu seumur hidup dan membutuhkan sesuatu yang lebih banyak dari 

pada sekedar peduli, pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan menuntut 

agar masing-masing suami istri jujur kepada diri sendiri, jujur kepada 

pasangan hidup dan jujur kepada Allah SWT. Agama Islam memberikan 

gambaran keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan 

antara saki>nah, mawaddah dan rahmah menjadi satu kesatuan dan dapat 

mewujudkannnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat mencapainya, 

tentu membutuhkan cara dan langkah yang bermacam-macam yang mungkin 

                                                                         
31
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saja berbeda antara satu keluarga dengan lainnya. Uraian berikut mencoba 

memberikan tips bagi pembentukan sebuah keluarga bahagia yang sifatnya 

umum namun bisa diwujudkan dalam setiap keluarga. 

1. Menumbuhkan prinsip musyawarah dan demokratis 

Musyawarah adalah cara terbaik yang dilakukan suami dan istri 

untuk memutuskan dan menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. 

Adapun maksud demokratis adalah bahwa seluruh anggota keluarga harus 

saling terbuka untuk menyampaikan dan menerima pandangan dari 

masing-masing pihak.
32

 Untuk mewujudkan prinsip ini, maka setiap 

anggota keluarga harus saling menciptakan suasana yang kondusif untuk 

munculnya rasa persahabatan di antara mereka baik hal suka maupun 

duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang seimbang dan sejajar, 

tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, 

tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Dengan prinsip ini 

diharapkan akan memunculkan keadaan dan kondisi yang saling 

melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.
33

 

Perwujudan dari sikap musyawarah dan demokratis dapat 

dikelompokkan kepada: pertama, musyawarah dalam memutuskan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, usaha usaha 

untuk memperoleh anak dan keturunan begitu juga dalam memutuskan 

                                                                         
32

 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 186. 
33
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langkah dalam keadaan belum mempunyai keturunan, kedua, 

musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (maskan), ketiga, 

musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan rumah tangga, dan keempat, musyawarah dalam pembagian 

tugas-tugas rumah tangga.
34

 

2. Menciptakan rasa aman dan tentram  

Dalam hidup berumah tangga harus tercipta suasana yang merasa 

saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling 

sayang. Semua anggota keluarga harus menciptakan suasana bahwa 

rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga menurut 

Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan yakni tempat 

kembali berteduh setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur 

dan kalah dalam pertarunga hidup di luar rumah.
35

 Dalam bahasa Islam, 

keluarga berfungsi sebagai “baiti jannati” surga atau taman indah, tempat 

setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup, dan menjadi 

penangkal gelombang kehidupan yang keras, jika suasana rumah tangga 

mengalami disharmoni, bahkan disintegrasi. Aman dan tentram di sini 

bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga dalam aspek 

kehidupan kejiwaan (psikis). 
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3. Menghindari adanya kekerasan fisik dan psikis 

Dalam kehidupan berumah tangga, jangan sampai ada anggota 

keluarga yang merasa punya hak untuk memukul atau melakukan tindak 

kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan alasan atau dalih  apapun, 

termasuk alasan atau dalih agama. Begitu juga setiap anggota keluarga 

harus terhindar dari kekerasan psikologi.
36

 Setiap anggota keluarga harus 

mampu menciptakan suasana kejiawaan yang aman, merdeka, tentram 

dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam 

bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan 

antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan 

bahkan menyebabkan tersinggung.
37

 

4. Menjadikan hubungan suami istri dan anggota lainnya adalah hubungan 

patner 

Hubungan suami-istri dan anggota keluarga lainnya dalam rumah 

tangga merupakan hubungan patner dan kemitrasejajaran. Meskipun 

pengertian kemitrasejajaran tidak bisa difahami dengan makna yang 

seragam, persis sama, tetapi pengertian kemitrasejajaran yang dimaksud 

di sini adalah suatu hubungan yang berdasarkan keadilan, saling 

membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
38
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Perwujudan dari prinsip seperti ini akan memunculkan sikap saling, 

pertama, saling mengerti latar belakang pribadi, kedua, saling menerima 

hobi, kegemaran, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota 

keluarga, ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, bakat dan 

keinginan serta menghargai keluarga, keempat, saling mempercayai 

pribadi maupun kemampuan setiap anggota keluarga, kelima, saling 

mencintai dan menjauhi sikap egois. 

5. Menumbuhkan prinsip keadilan 

Keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang 

semestinya (proporsional). Jika ada di antara anggota keluarga baik laki-

laki maupun perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan 

membedakan berdasarkan jenis kelamin.
39

 Masing-masing anggota 

keluarga harus sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari 

keluarga yang harus memberi dan mendapat perhatian. Contohnya, bapak 

yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau sekolah, juga 

mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, 

istrinya serta anggota keluarga lainnya. Demikian pula, ibu yang harus 

menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah juga mempunyai kewajiban 

untuk memberikan perhatian bagi suami, anak-anak, dan anggota 

keluarga lainnya. Ini berarti semua anggota keluarga harus berlaku adil 
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baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Suami, istri dan anggota 

keluarga adalah team-work dalam mencapai keluarga yang bahagia. 

Segala sesuatu menyangkut tugas-tugas untuk menciptakan keluarga yang 

saki>nah haruslah adil, fleksibel, terbuka dan demokratis. Intinya berbagi 

tugas sesuai dengan kondisi objektif, atas kesepakatan bersama, dan 

untuk mencapai tujuan bersama.
40

 

6. Menciptakan kedewasaan diri 

Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan mempunyai 

beberapa unsur, baik yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki yang 

nantinya akan berfungsi sebagai suami ataupun seorang perempuan yang 

akan menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Sebagian orang 

beranggapan bahwa unsur terpenting dalam membangun sebuah keluarga 

adalah masing-masing pasangan saling mencintai. Ada juga yang 

menyatakan bahwa kekayaan dan ketampanan serta kecantikan menjadi 

modal bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Salah satu unsur terpenting 

dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kematangan 

atau kedewasaan diri. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial 

ekonomi, emosi dan tanggungjawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan 

serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk 

dalam keadaan yang demikian mempunyai andil yang cukup signifikan 
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dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

dalam keluarganya.
41

 

Dalam upaya mewujudkan keluarga saki>nah  juga terdapat beberapa 

simpul untuk mengantar pada keluarga saki>nah , antara lain: 

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah jenis 

cinta yang menggelora, yang membara dan menggebu-gebu, sedangkan 

rahmah adalah jenis cinta yang penuh kelembutan, rela berkorban dan 

siap memberi perlindungan kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang 

menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama 

kelamaan menumbuhkan mawaddah.
42

 

2. Hubungan antara suami istri harus atas dasar rasa saling membutuhkan, 

seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) 

menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. 

Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga 

hal tersebut. Jika suami mempunyai suatu aib atau kekurangan, istri tidak 

boleh menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri 

sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga 

sebaliknya.Suami harus selalu tampil membanggakan istri, istri juga harus 

tampil membanggakan suami, jangan sampai terbalik berdandan menarik 
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apabila akan keluar supaya menarik perhatian orang banyak, sedangkan di 

rumah berpakaian apa adanya. 

3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial 

dianggap patut, tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara 

bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai kebaikan. Hal ini 

terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur dan 

budaya berbeda. 

4. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, pilar keluarga saki>nah itu ada 

empat; (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda 

menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) 

sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu 

intropeksi. 

5. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW. juga, empat hal akan menjadi 

faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni (a) suami/istri 

yang setia (saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan 

sosial yang sehat, dan (d) dekat rezekinya.
43

 

Keluarga yang damai bukanlah  suatu keluarga yang tanpa ada masalah 

dan persoalan, tetapi kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan 

persoalan persoalannya. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam 
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warna dan corak serta bentuk yang berubah-ubah dalam setiap tahapan 

perubahan di dalam pernikahan.
44

 

Menghadapi permasalahan dan persoalan keluarga juga sebagai proses 

pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam 

menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki 

keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.
45

 

E. Teori Struktural Fungsional  

Sebelum lebih jauh membahas tentang struktural fungsional akan lebih 

baiknya lagi jika diawali dengan sebuah pengertian apa itu struktur dan apa itu 

fungsional, dengan diawali pengertian ini diharapkan akan leih mudah dalam 

memahami struktural fungsional. 

Struktural jika didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak 

hadiaran anggota keluarga, seperti kedua orang tua, anak laki-laki maupun 

perempuan, dan sebagainya. Pada definisi ini memfokuskan kepada siapa yang 

akan menjadi bagian dari keluarga, sehingga dapat muncul keluarga sebagai 

asal usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan 

(families of procreation), dan keluarga batih (extended family), sedangkan 

fungsional didefinisikan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

psikososial. Seperti sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi dan 

                                                                         
44

 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: 

Kemenag RI, 2017), 169. 
45

 Ibid., 170. 



45 
 

 
 

pemenuhan peran-peran tertentu, dalam artian definisi ini memfokuskan pada 

tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
46

  

Struktural Fungsional adalah sudut pandang dalam sosiologi dan 

antropologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah 

struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan 

institusi. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk 

menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, 

dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif". Bagi 

Talcott Parsons, bahwa "Struktural Fungsional" bukanlah sebuah mazhab 

pemikiran, akan tetapi struktural fungsional ini adalah suatu tahap tertentu 

dalam pengembangan metodologis dibidang ilmu sosial.
47

 

William F. Ogburn dan Talcott Parsons adalah para sosiolog ternama 

yang mengemukakan pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan 

keluarga pada abad ke-20. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala 

keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi 

sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Talcott Parsons 

terkenal dengan konsep pendekatan sistem melalui AGIL (Adaptation; Goal 

Attainment; Integration; and Latency), yaitu adaptasi dengan lingkungan, 

adanya tujuan yang ingin dicapai, integrasi antar sub-sub sistem, dan 
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pemeliharaan budaya atau norma/ nilai-nilai/ kebiasaan.
48

  

Adaptasi (Adaptation), yakni supaya masyarakat dapat bertahan 

mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah 

lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada 

keharusan bagi system-sistem social untuk menghadapi lingkungannya.
49

 

Tujuan (Goal), yakni merupakan sebuah sistem harus mampu 

menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, 

melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial.
50

 

Integrasi (Integration), yakni masyarakat harus mengatur hubungan 

diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. 

Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang sangat tinggi dalam 

mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk 

pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para 

anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang 

merusakkan.
51

 

Latensy atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance), 

yakni bahwasanya setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, 

baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan 
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mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan 

mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama 

oleh para anggota dalam masyarakat.
52

 

F. Skema AGIL dalam Keluarga Saki>nah 

Skema AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu 

sistem sosial agar terciptanya keseimbangan di antara komponen-

komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-

kebutuhan dari suatu sistem. 

Bertolak dari skema AGIL Tallcot Parsons kaitannya dengan Keluarga 

saki>nah  dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Adaptasi (Adaptation) 

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati 

suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar 

menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh tentang 

perpindahan suami ke tempat istri atau sebaliknya. Agar mereka dapat 

hidup dengan aturan aturan yang berbeda, mereka harus belajar kembali 

tentang bagaimana hidup saling menghargai perbedaan antara suami isteri 

dan lingkungan yang baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan 

tempat tinggal yang baru. Begitu juga penyesuaian apabila sudah 

mempunyai anak dan yang tidak kalah penting adalah penyesuaian 
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apabila belum mempunyai keturunan, harus bersikap sabar atas stigma 

suami mandul atau istri mandul yang berasal dari keluarga dekat atau 

tetangganya dan tetap berusaha atau bahkan mengambil keputusan yang 

lain jika memang analisa dokter menyatakan bahwa salah satu pihak 

mengalami kemandulan.  

2. Tujuan (Goal) 

Yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan 

dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang 

diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan 

bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan 

dan mencapai tujuan-tujuan utamanya . Artinya , sistem diharuskan untuk 

mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian 

individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada 

cita-cita sebuah keluarga , mereka tentu memiliki tujuan dan maksud 

tertentu mengapa mereka menikah atau berkeluarga yaitu tumbuhnya 

generasi baru sebagai media penumpahan kasih sayang dan sarana 

pendidikan yang mengahantarkan menuju keluarga Saki>nah  mawaddah 

rahmah. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan di dalam keluarga 

sebagai motivasi untuk selalu maju menggapai tujuan. Karena jika tidak 

memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem di dalam keluarga akan 

mandek dan pasti mengalami stagnanisasi. 

3. Integrasi (Integration) 
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Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas 

minimal sehingga para anggota keluarga akan bersedia untuk bekerja 

sama dan menghindari konflik yang merusakkan. Hubungan antara 

adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah keluarga sebagai 

bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat 

dijelaskan dari tingkah laku/tindakan para anggota keluarga. Dalam 

sebuah keluarga harus saling menghormati, musyarwarah apabila ada 

sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat , dan selalu 

menghargai semua yang ada dalam kehidupan keluarga agar tercipta 

keluarga yang saki>nah  mawaddah dan rahmah. Menjaga kepentingan 

anggota keluarga lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus 

dilakukan oleh anggota keluarga agar tidak terjadi konflik di dalamnya. 

4.  Latensy 

Pada akhirnya di dalam keluarga itu harus ada Latensi atau 

pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance), yakni 

bahwasanya setiap keluarga harus mempertahankan, memperbaiki, baik 

motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan 

mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan 

mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut 

bersama oleh para anggota dalam keluarga. Latensi pada keluarga yang 

belum mempunyai keturunan adalah dengan memilih jalan yang terbaik 

supaya keluarga tetap utuh dengan  menciptakan rasa aman dan tenteram, 
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menghindari kekerasan fisik dan psikis, mendidik dan membimbing anak  

saudara atau anak adopsi, menyadari bahwa anak adalah tanggung jawab 

dan amanah. 

Tidak mempunyai anak sangat beresiko terhadap gugatan 

perceraian, akan tetapi tidak semua pasangan suami-istri memilih untuk 

bercerai ketika tidak hadirnya anak dalam keluarga, banyak dari mereka 

yang tetap bisa mempertahankan keharmonisan keluarga, maka dari itu 

pemahaman tentangp keluarga saki>nah  sangat diperlukan karena 

kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak menerapkan 

serta tidak memahami akan pentingnya keluarga saki>nah. Keserasian 

keluarga memiliki beberapa aspek  antara lain: Faktor keimanan keluarga, 

Continuous improvement, Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak, 

Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing 

serta Sense of humour.
53

  

Dalam penelitian ini akan berupaya mengungkap fenomena 

keutuhan keluarga pada pasangan yang belum mempunyai keturunan, 

sebagai upaya mengurangi angka perceraian yang timbul karena faktor 

ketidakhadiran anak dalam keluarga, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan serta contoh bagi mereka yang berniat 

melakukan perceraian akibat belum ada keturunan. 
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BAB III 

KELUARGA YANG BELUM MEMPUNYAI KETURUNAN DI DESA 

BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud 

untuk menggambarkan objek penelitian secara global, di mana objek yang 

penulis  teliti  adalah  pemahaman makna keluarga saki>nah  serta upaya yang 

dilakukan untuk membentuk keluarga saki>nah  yang  ada  di  Desa  Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Sejarah Desa Beton 

Pada umumnya nama suatu desa tidak terlepas dari peristiwa sejarah 

yang ada kaitannya dengan nama tempat atau desa tersebut, hal ini ternyata 

mempunyai maksud  dan tujuan yang sangat baik, agar masyarakat dapat 

selalu ingat dan tahu sejarah desa secara turun temurun, tak terkecuali desa 

Beton punya sejarah asal usul. Konon pada zaman dahulu menurut cerita 

para sesepuh desa Beton, yang beredar di masyarakat ada sebuah pohon 

nangka yang tumbuh besar dan berbuah sangat lebat, yang terletak  di 

Lingkungan Penjeroan (sekarang Beton tengah). Di saat ada orang berada di 

bawah pohon tersebut merasakan aroma harum yang berasal dari buah 

nangka yang masak, sehingga buah itu berjatuhan dan bijinya berserakan 
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atau tercecer di tanah sekitar pohon.  Maka dinamakan desa Beton (Biji 

Nangka) Ono amBete tan Katon (jawa)  yang artinya ada bau harum namun 

tidak tampak asal muasal bau harum tersebut, akhirnya dinamakan Beton. 

Sejarah pemerintahan Desa Beton berjalan seiring dengan Undang-

Undang dan Peraturan yang mengatur, Sebelum berlaku Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, pemerintahan desa memakai tradisi 

kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, 

Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin. Setelah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, terjadi banyak perubahan pada 

struktur Pemerintah Desa yang secara nasional desa-desa di Indonesia 

diseragamkan, sebutan pamong desa diubah menjadi perangkat desa, Kepala 

Desa dengan masa jabatan 8 tahun, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala 

Dusun, sedangkan lembaga legislatifnya adalah Lembaga Musyawarah Desa 

(LMD).
1
 

Pemerintahan Desa beradasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa menjadi 2 kali 5 tahun atau 10 

(sepuluh) tahun, sedangkan badan legislatif pada era ini adalah Badan 

Perwakilan Desa (BPD). Perubahan tak terelakan ketika diberlakukan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 

tahun dan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2
 

                                                                         
1
 Ibid, 2. 

2
 Ibid. 
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Kepala Desa yang menjabat di desa Beton adalah sebagai berikut : 

a. Lurah Kepuh    Tahun tidak jelas 

b. Lurah Masnawi    Tahun tidak jelas 

c. Lurah Mranggen    Tahun tidak jelas 

d. Lurah Mustangin    sampai dengan tahun 1930 

e. Lurah Harjonawi    tahun 1930 – 1942 

f. Soero Hardjo    tahun 1942 – 1980 

g. Mudjiono     tahun 1980 – 1990 

h. Damin     tahun 1990 – 1998 

i. Jumani     tahun 1998 – 2007 

j. Totok Ismulato (2 Periode)  tahun 2007 sampai sekarang. 

Tabel 1 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Beton 

No Nama Jabatan 

1 Totok Ismulato, A.md Kepala Desa 

2 Moh. Jaenuri Pj. Sekretaris Desa 

3 Moh. Jaenuri Kepala Urusan Pemerintahan 

4 Suwandi Kepala Urusan Umum&Keuangan 

5 Sutrisno Kepala Urusan Kesra&Pemb 

6 Suradi Kepala Dusun I 

7 Heru Suyanto Kepala Dusun II 

8 Susanto Sambong 

9 Dukut Modin 
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Tabel 2 

Nama Badan Permusyawaratan Desa Beton 

 

No Nama Jabatan 

1 Moh. Kholil, M.Pd.I Ketua 

2 Moch. Rodisar,S.Sos Wakil Ketua 

3 Imam Maksum Sekretaris 

4 Arif Wahyudi,ST Anggota 

5 Djemikun Anggota 

6 Joko Sundoro Anggota 

7 Panut Umartono Anggota 

8 Mariyono Anggota 

9 Shoiman Anggota 

 

Tabel 3 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPD KEPALA DESA 

SEKRETARIS DESA 

Kaur  

Pem 

Kaur 

 Keu 

Kaur 

Kesra 

Kepala Dusun I Kepala Dusun II 

Sambong Modin 
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2. Keadaan Geografis  

Secara geografis Desa Beton terletak pada posisi 7°21
‟ 

- 7° 31‟ 

Lintang Selatan dan 110°10‟ - 111° 40‟ Bujur Timur, mempunyai  luas  

wilayah  1.371,78  km². Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah 

dengan ketinggian sekitar 140 m di atas permukaan laut. Letak Desa Beton 

berada paling barat yang berjajar dengan dengan Desa Madusari yang 

berbentuk memanjang yang wilayahnya ujung selatan sampai ujung utara 

terbelah oleh sungai keyang, merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Siman Ponorogo, sebelah selatan Kota Ponorogo dengan jarak ke 

Kabupaten/Kota 3 km.
3
 Adapun batas desa tersebut adalah : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Desa Madusari 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sekaran 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Ngabar 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Surodikraman.  

 3. Keadaan Demografis  

 Berdasarkan  data  terakhir  tahun  2016,  mengenai  keadaan 

demografis  Desa  Beton  Kecamatan  Siman  Kabupaten  Ponorogo 

merupakan Desa yang cukup padat penduduknya. Jumlah penduduk desa 

Beton mencapai 3285 jiwa dengan rincian 1733 jiwa laki-laki dan 1552 jiwa 

perempuan.
4
 

                                                                         
3
 Ibid, 3. 

4
 Ibid, 4. 
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a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 938 KK. 

b. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan: 

1) Warga Negara Indonesia (WNI)  

a) Laki-laki   : 1733 orang.  

b) Perempuan   : 1552 orang.  

2) Warga Negara Asing (WNA)  

a) Laki-laki   : 0 orang.  

b) Perempuan   : 0 orang.  

 c. Jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan  

 1)  Islam    : 3285 orang  

 2)  Kristen   : 0 orang  

 3)  Hindu/Budha   : 0 orang  

 4)  Penganut kepercayaan : 0 orang  

 d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian  

1) Petani    : 651 orang  

2) Buruh tani   : 356 orang  

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 31 orang  

4) Pengrajin alat rumah tangga : 2 orang  

5) Pedagang keliling        : 7 orang  

6)  Peternak   : 1 orang  

7) Bidan swasta   : 1 orang  

8)  Pensiunan TNI/POLRI : 5 orang 
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4. Keadaan Pendidikan  

Masyarakat Beton peduli dengan pendidikan, hal ini terlihat dari 

alokasi lahan yang tel;ah terpakai untuk bangunan sekolah ada 1,95 ha 

dengan  rincian  4  sekolah  TK/RA/BA,  3  sekolah  SD/MI, 1 MTs, 1 MA.  

Selain  itu,  mayoritas penduduk Beton adalah lulusan SMA/sederajat. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh, tercatat bahwa ada 191 orang tamat 

SD/sederajat, 510 orang tamat SMP/sederajat, 514 orang tamat SMA/ 

sederajat, 2 orang tamat D-3, 40 orang tamat S1 dan 11 orang tamat S2.
5
 

5. Keadaan Keagamaan 

Dari total penduduk Desa Beton 1733 orang laki-laki dan 1552 orang 

perempuan semuanya beragama Islam. Pelaksanaan ibadah di Desa ini 

didukung dengan adanya sarana prasarana yang telah teralokasi dengan 

adanya tempat ibadah, terdapat lima masjid dan sembilan musholla yang ada 

di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
6
 

6. Keadaan Ekonomi 

Penduduk  desa  Beton  Siman  sebagian  besar  adalah  petani. Di 

samping itu ada juga yang menjadi buruh tani, PNS, pengrajin rumah tangga, 

pedagang keliling, peternak, bidan swasta dan ada pula  yang menjadi 

pensiunan TNI/POLRI.
7
  

 

                                                                         
5
 Ibid,6. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid, 11. 
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7. Keadaan Kesehatan 

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat 

dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat. 

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah 

satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 

banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. 

Di Desa Beton yang aktif menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) 

berjumlah 269 pasangan dari jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 

576 orang. Sedangkan bayi sebagian besar telah mendapat imunisasi Polio 

dan DPT-1 dan Campak.
8
 

8. Keadaan Sosial 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di 

Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat 

untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih 

demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Beton, hal ini tergambar dalam 

pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilpres, pileg, 

pemilukada) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.
9
 

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecakapan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga masyarakat. Kepala Desa dapat 

                                                                         
8
 Tiwi, Wawancara, 14 Agustus 2018. 

9
 Profil Desa Beton, 9. 
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diganti sebelum masa jabatannya habis, jika melanggar peraturan perundang-

undangan dan norma norma yang berlaku, begitu pula ia bisa diganti jika 

berhalangan tetap. 

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan 

normal, hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi berakhir dengan 

kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak 

menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya, hal ini ditandai 

dengan kehidupan yang penuh keguyuban dengan tolong menolong dan 

gotong royong. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian  

Setiap keluarga, bahkan setiap individu mempunyai pemahaman 

mengenai arti saki>nah  dalam kehidupan rumah tangganya, tidak terkecuali 

dengan keluarga yang belum mempunyai keturunan. Terutama bagi mereka 

yang telah lama berumah tangga. Tidak menutup kemungkinan mereka telah 

memiliki konsep tersendiri mengenai keluarga saki>nah  dan telah 

terimplementasi di kehidupan sehari-hari sehingga mereka bisa 

mempertahankan keluarganya lebih dari 5 tahun atau mereka sedang mencita-

citakan sesuatu hal sehingga dengan cita-cita tersebut rumah tangga menjadi 

langgeng.  

Berikut adalah paparan data dan hasil observasi dan wawancara penulis 

dengan keluarga yang belum mempunyai keturunan yang telah memenuhi 

syarat yang telah disebutkan pada bab I untuk diteliti, penulis terlebih dahulu 
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memaparkan tentang kondisi dan keseharian keluarga yang belum mempunyai 

keturunan, sebagai berikut:  

1. Profil Informan 

a. Keluarga bapak Nanang dan Muannas 

Bapak Nanang adalah anak ketiga dari enam bersaudara, tempat 

lahir beliau berasal dari desa Purbosuman Kabupaten Ponorogo. Umur 

bapak Nanang sekarang 49 tahun. Pendidikan terakhir diselesaikan di 

Sekolah Tekhnik Menengah (STM), pekerjaan sehari-hari menjadi tukang 

servis elektronik. 

Ibu Muannas adalah anak pertama dari empat bersaudara, tempat 

lahir beliau berasal dari desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Ibu Mu‟annas sekarang berumur 48. Kegiatan sehari hari 

adalah menjadi Guru di Bustanul Athfal Aisyiyah Beton II,  selepas 

kegiatan di sekolah meneruskan kegiatan menjahit mulai sore sampai 

malam hari. 

Bapak Nanang dan ibu Mu‟annas menikah pada usia 39 dan 38 

tahun, pernikahannya tercatat pada tanggal 21 April 2012 di KUA 

Kecamatan Siman. Kehadiran anak selalu menjadi harapan dan doa yang 

selalu dipanjatkan dalam setiap doa, namun sampai usia pernikahan enam 

tahun, Allah belum memberi amanah sebagai sarana ibadah dan 

melanjutkan keturunan. 

b. Keluarga bapak Saiful M dan Katini 
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Bapak Saiful berasal dari Desa Ngabar Kecamatan Siman. Umur 

bapak Saiful saat ini 52 tahun. Pendidikan agama di peroleh mulai dari 

Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Madrasah Aliyah (MA) di Ngabar 

karena berada di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS), 

pekerjaan sehari-hari menjadi tenaga kerja serabutan, kalo musim tanam 

dan panen pergi ke sawah bila sawah senggang mencari pekerjaan di 

rumah menjadi kuli bangunan. 

Sedangkan ibu Katini adalah penduduk asli Beton Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam usianya sekarang 46 tahun masih 

kelihatan sehat, karena keseharian menjadi buruh tani, yang bekerja di 

bawah terik matahari dijalani dengan penuh kesadran dalam rangka 

membantu suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. 

Bapak Saiful dan ibu Katini menikah pada usia 26 dan 22 tahun, 

pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Siman pada tahun 1992. Kehadiran anak adopsi menjadi pelipur lara atas 

kerinduan akan hadirnya anak yang lahir dari rahim ibu Katini, anak itu 

sekarang sudah tamat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dapat 

membantu orang tua di rumah. 

c. Keluarga bapak Sihmanto dan Iswanti 

Bapak Sihmanto berasal dari Desa Beton Kecamatan Siman. Umur 

bapak Sihmanto saat ini 39 tahun. Pendidikan agama diperoleh ketika 

sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI), selanjutnya meneruskan ke Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP) kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi namun tidak sampai tamat karena keterbatasan biaya, pekerjaan 

sehari-hari menjadi tenaga kerja serabutan, kalo musim tanam dan panen 

pergi ke sawah dan memelihara sapi. 

Sedangkan Ibu Iswanti adalah berasal dari desa Pudak Kecamatan 

Pudak Kabupaten Ponorogo. Bapak Sihmanto dan ibu Iswanti menikah 

pada usia 29 dan 20 tahun, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Pudak pada tahun 2008. Untuk menunggu 

hadirnya anak yang tak kunjung hadir, mereka bersepakat untuk ngemong 

anak saudara yang kini telah berusia 8 tahun. 

Dari ketiga pasangan keluarga di atas dapat disimpulkan, bahwa usia 

pernikahan mereka antara 5 – 25 tahun, pekerjaan keseharian dapat mencukupi 

kebutuhan dasar dalam berkeluarga, mereka mengambil anak saudara atau anak 

orang lain diasuh dan dididik layaknya anak sendiri karena mereka yakin, 

barang siapa menanam kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan. 

2. Makna Keluarga Saki>nah Menurut Keluarga yang Belum Mempunyai 

Keturunan di Desa Beton 

Penulis menyimpulkan faktor-faktor yang membuat keluarga yang 

belum mempunyai keturunan tersebut saki>nah  menurut pendapat mereka 

adalah sebagai berikut, penulis sajikan dalam empat kategori: 

a. Keagamaan 

1) Suami s}alih} dan Istri s}alih}ah 
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Mempunyai suami s}alih} adalah dambaan istri begitu juga 

mempunyai istri s}alih}ah adalah dambaan bagi setiap laki-laki. 

Sebagaimana hadis Nabi yang artinya: 

 “Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia 

adalah wanita yang salihah.”
10

 

 

Hal ini berlaku juga bagi para keluarga yang belum mempunyai 

keturunan menginginkan istri mereka menjadi istri yang salehah yang 

mendapat respon dari beberapa informan, seperti yang dinyatakan oleh 

bapak Saiful: 

“Istri sing ayu wajah lan atine, patuh marang wong lanang, manut 

perintahipun lan iso ngladeni”
11

 

 

(Istri yang cantik rupa dan hatinya, patuh terhadap laki-laki/suami, 

patuh terhadap perintahnya dan bisa melayani) 

 

Ibu Katini: 

 

“Wong lanang sing kuat lan tanggung jawab, maksude kuat tekate” 

 

(Orang laki-laki yang kuat dan tanggung jawab, maksudnya kuat 

tekatnya)   

 

Ibu Mu‟annas: 

“Suami yang bertanggung jawab, rela berkorban, memahami keadaan 

istri”
12

 

 

Bapak Sihmanto: 

                                                                         
10

 Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qutsairy al-Naisabury, al-Jami‟ 

al-Shahih jld. 3, (Beirut: Darul Fikri, t.t), 178. 
11

Saiful, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 04/4 – W/P – 4/18 – X/2018. 
12

 Mu‟annas, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2018 Nomor 03/3 – W/P –3/18 – X/2018. 
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“Istri ingkang ngerti hak lan kewajibane marang gustine lan 

kakunge”
13

 

 

(Istri yang mengerti hak dan kewajibannya terhadap Tuhan dan 

suaminya) 

 

Istri dan suami yang s}alih}-s}alih}ah di sini mempunyai arti yang 

banyak dari pernyataan-pernyataan beberapa suami-istri keluarga yang 

belum mempunyai keturunan di atas, di antaranya adalah manut 

(nurut, patuh), mengerti tanggungjawabnya sebagai suami-istri, setia, 

bertekad kuat untuk memberikan kebahagian kepada suami-istri . 

2) Anak angkat yang s}alih} dan s}alih}ah 

Semua orang yang menikah pasti ingin memiliki anak yang s}alih} dan 

s}alih}ah, sehingga menjadi aset yang sangat berharga karena anak 

yang s}alih akan selalu mendo‟akan kedua orang tuanya, Begitu juga 

keluarga yang belum mempunyai keturunan tetap berkeinginan supaya 

anak yang telah diangkat (adopsi) dapat menjadi penerus cita cita dan 

yang akan mendoakan meskipun jasadnya sudah tidak ada.  

Seperti yang dinyatakan oleh ibu Mu‟annas dalam wawancara, berikut 

adalah pernyataannya: 

“Anak sangat penting mas,,,,anak sebagai sarana berbagi kasih 

sayang, anak sebagai penerus cita-cita keluarga, anak sebagai 

penghibur. Sebetulnya kami sudah usaha tepung gelang mulai dari 

dokter ilyas, dokter agus sudah kami datangi dan menuruti apa yang 

menjadi sarannya, hasilnya ada yaitu badan menjadi sehat dan gemuk, 

terapi dan pijat ke tukang pijat namun belum berhasil, akhirnya kami 

menyadari bahwa anak adalah amanah dan taqdir dari Allah Swt. 

                                                                         
13

Sihmanto, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 05/5 – W/P – 5/18 – X/2018. 
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Untuk itu kami mengasuh anak, anak orang saudara sendiri dan anak 

orang lain, sampai saat ini yang sudah kami asuh ada 5 anak sampai 

tammat MI bahkan juga kami sunat (khitan) dan Alhamdulillah anak 

anak yang kami asuh banyak perubahannya, sebelumnya belum bisa 

ngaji dan sholat menjadi ngajinya lancar dan prestasinya di sekolah 

rata rata rangking I – II”
14

 

 

 

Bapak Saiful: 

“Anak kui minongko rizki lan amanahe Gusti Allah, dadi yoo penting 

banget duwe anak iku mas…. Sak jane menurut dokter lan dukun pijet 

aku karo bojoku kui dinyatakan sehat. Mulo aku terus usaha lan 

ndungo mugo mugo diwei anak. Nanging gusti Allah luweh ngerti 

kangge aku lan bojoku. Tapi aku bersyukur mas….. Iso ngepek anak e 

dulurku.. mulai cilik tak openi,,tak sekolahne nganti tamat SMA, lan 

mugo mugo mbesuk iso ganti ngopeni aku lan bojoku”
15

 

 

(Anak itu rizki dan amanah Allah, jadi yaa sangat penting punya anak 

itu mas……Sebetulnya menurut dokter dan dukun pijet saya dan istri 

dinyatakan sehat, maka saya terus berusaha dan berdoa semoga diberi 

anak. Akan tetapi Allah lebih mengerti yang baik untuk saya dan istri. 

Tapi saya bersyukur mas…bisa mengangkat anak dari saudara istri, 

saya pelihara mulai dari kecil, kami sekolahkan sampai tamat SMA, 

dan semoga nanti bisa merawat saya dan istri di masa tua nanti) 

 

Bapak Sihmanto: 

“Anak sing penting saleh,tur pinter lan gelem mbantu marang wong 

tuane, masio wong tua angkat”
16

 

 

(Anak itu yang penting saleh dan pinter serta mau membantu orang 

tuanya, walaupun orang tua angkat) 

 

Maksud dari amanat yaitu bahwa baik dan buruknya anak adalah hasil 

didikan orang tua dan nanti akan dimintai tanggung jawab 

                                                                         
14

 Mu‟annas, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2018 Nomor 03/3 – W/P –3/18 – X/2018. 
15

 Saiful, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 04/4 – W/P – 4/18 – X/2018. 
16

 Sihmanto, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 05/5 – W/P – 5/18 – X/2018. 
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b. Ekonomi 

1) Mempunyai harta banyak atau cukup 

Harta adalah salah satu penunjang orang merasakan kenyamanan 

dalam hidup, meskipun hal ini bukan suatu hal yang mutlak. Karena 

bisa jadi orang lain belum tentu merasakan demikian bahkan 

sebaliknya, dengan harta yang banyak hidupnya justru bertambah 

gelisah. Betapa pentingya harta dalam sebuah keluarga, berikut hasil 

wawancar dengan ibu Mu‟annas: 

“Alhamdulillah keluarga kami diberi kelapangan rizki, sehingga dapat 

membantu anak yang kurang mampu dari segi finansial dengan 

mengangkatnya menjadi anak asuh”
17

  

 

Bapak Saiful: 

 

“Duit kui penting mas….Yo lek pas oleh gawean disyukuri, pas 

nganggur yoo usaha, golek informasi marang konco, sopo ngerti enek 

lowongan, lha carane ngatur pendapatan, nabung sak ithik ithik 

menowo enek turahan, utowo mekso nyimpen kanggo keperluan liyane, 

Sing penting nduwe roso cukup dadi ora dadi wong sing 

nggrasang”
18

. 

 

Menurut Bapak Sihmanto, setiap sendi kehidupan membutuhkan dana 

yang tidak sedikit, maka dalam keluarga kita harus rajin bekerja dan 

bijaksana dalam pengeluaran, jangan sampai terjadi besar pasak 

daripada tiang
19

. 

                                                                         
17

 Mu‟annas, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2018 Nomor 03/3 – W/P –3/18 – X/2018 
18

Saiful, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 04/4 – W/P – 4/18 – X/2018. 
19
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Menurut bapak Nanang
20

 keluarga harus memiliki kekayaan harta dan 

hati. Dalam menjalani kehidupan, tidak cukup rasanya jika hanya 

memiliki harta saja, biar seimbang harus dibarengi dengan hati yang 

penuh dengan rasa “cukup”. Bahkan menurut bapak Saiful jika hanya 

memiliki sedikit harta saja namun memiliki banyak rasa cukup itu 

lebih dari kaya.  

c. Sosial 

1) Kerabat yang ramah 

Setiap pasangan yang telah menikah perlu menyesuaikan diri dengan 

keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini sangat 

penting supaya tidak berlaku salah paham yang akan mengeruhkan 

keharmonian rumah tangga yang dibina. Dengan keadaan yang belum 

mempunyai keturunan sangat diperlukan dukungan dan dorongan dari 

keluarga terdekat, sebagaimana wawancara kami kepada : 

Ibu Mu‟annas: 

“Keluarga dari Suami kelihatannya ada rasa kesal dan kuatir dengan 

kondisi kami yang belum punya keturunan, kuatir kalau tua nanti 

siapa yang akan merawat kami. Sedangkan dari keluarga istri, 

menyadari dan menerima taqdir Allah Swt karena sudah melihat polah 

kami dalam berusaha mempunyai anak” 

 

“Keluarga kami sangat mendukung atas sikap kami untuk tetap 

berusaha untuk memiliki anak dan pilihan kami untuk mengasuh 

anak”
21
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Bapak Saiful: 

 

“Lek dulur-dulur nglenggono keadaanku mergo wes ngerti usahaku… 

urut menyang ngendi ngendi..tiap enek sing ndudohi langsung tak 

parani.Nanging…. sik gak penak..sikap tonggo kiwo tengen,, awale 

ngece lan ngenyek…kok suwemen urung duwe anak.. ora lanang 

iki.”
22

 

 

(Kalau saudara-saudara memaklumi dengan keadaanku, karena sudah 

mengerti usaha dan jerih payahku,,,,pijat kemana mana, tiap ada yang 

memberi tahu, langsung saya dan istri ke tempat itu. Tapi….yang tidak 

enak di perasaan dan telinga adalah sikap tetangga kanan-kiri yang 

pada awalnya mengejek dan menghina.. kok lama banget tidak punya 

anak, berarti tidak (jantan) laki-laki.) 

 

Dukungan dari keluarga terdekat sangat diperlukan pada keluarga yang 

belum mempunyai keturunan, karena pasangan suami yang sudah lami 

menikah dan tak kunjung punya anak, cenderung banyak menghadapi 

permasalahan, sebagaimana yang disampaikan bapak Sihmanto
23

 

2) Anak bisa tamat sekolah 

Tidak ada perbedaan bahwa dalam keluarga keluarga yang belum 

mempunyai keturunan juga berkeyakinan bahwa pendidikan sangat 

penting bagi kehidupan mereka, jadi jenjang pendidikan yang perlu 

dienyam anaknya cukup sampai di tingkat menengah saja, karena 

keterbatasan ekonomi bapak Saiful
24

 adalah bagaimana anak mereka 

dapat membantu ekonomi keluarga. Tetapi ada juga keluarga yang 

berpandangan “anak harus mendapat pendidikan setinggi-tingginya, 

                                                                         
22
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23
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tapi apalah daya kami, sebelum cita-cita itu terwujud si anak minta 

kembali kepada orang tuanya. 

Yang terpenting adalah selalu menumbuhkan kepada anak untuk selalu 

gemar membaca dan selalu mencari ilmu di mana saja tidak hanya di 

bangku sekolah. 

d. Aktualisasi 

1) Mempunyai istri yang cantik 

Dikatakan dalam sebuah hadits Nabi yang artinya: 

 “Seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, 

keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka hendaklah kamu 

pilih wanita yang taat beragama (baik keislamannya) niscaya kamu 

akan beruntung.”
25

 

 

Semua suami mungkin senang jika mempunyai istri cantik, maka hal 

itu adalah suatu hal yang diperbolehkan karena merupakan salah satu 

dari 4 hal wanita dinikahi, akan tetapi seperti pernyataan bapak 

Saiful
26

 hendaknya tidak hanya memandang cantik luarnya saja, hati 

juga harus cantik. Mempunyai akhlak yang baik, menjaga tingkah 

lakunya, dan menjaga pergaulannya. 

2) Mempunyai anak 

                                                                         
25
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26
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Memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi seseorang untuk 

menikah. Secara naluri manusia ingin menjadi orang tua, dengan naluri 

ini maka akan terciptalah kelestarian manusia. 

Motivasi ini berkaitan sangat erat dengan persoalan memiliki generasi 

penerus, karena manusia memiliki fitrah ingin melimpahkan warisan 

materi dan maknawi yang ada padanya kepada penerusnya, karena rasa 

cinta pada keabadian adalah salah satu daya tarik yang menyebabkan 

seseorang cinta terhadap kehidupan, dan anaklah sebaik-baik makhluk 

yang berhak mendapatkan warisan tersebut.
27

 Selain itu, ibu 

Mu‟annas
28

 mengatakan bahwa dengan memiliki anak maka suasana 

rumah akan semarak. 

Tujuan memiliki keturunan adalah agar ikatan rasa kasih sayang antara 

pasangan suami istri semakin kuat dan kokoh. Selain itu, agar sikap 

saling memberi perhatian antara kedua pasangan pun semakin meluas 

karena sama-sama memiliki rasa cinta terhadap anak-anak. Akan 

tetapi, rata-rata keluarga yang belum mempunyai keturunan 

mengambil sikap menerima taqdir Allah Swt. seraya tetap berusaha 

dengan mengambil anak (adopsi) sebagai penghibur di kala sedih dan 

teman bermain setelah usai bekerja. 

                                                                         
27
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3. Upaya Keluarga yang Belum Mempunyai Keturunan di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Mewujudkan Keluarga 

Saki>nah  

Keluarga yang belum mempunyai keturunan yang kesehariannya 

disibukkan dengan usaha untuk terus mencari nafkah, keadaan rumah yang 

kurang memadai untuk digolongkan menjadi keluarga saki>nah , bukan 

tidak mempunyai upaya untuk menjadikan keluarganya keluarga yang 

saki>nah . Sekali lagi karena memang inilah tujuan dibangunnya mahligai 

rumah tangga. Berikut di bawah ini adalah lanjutan wawancara penulis 

dengan beberapa keluarga yang telah memnuhi kriteria tersebut di atas. 

Dari wawancara, penulis bisa mengambil poin bahwa upaya-upaya 

yang dilakukan keluarga yang belum mempunyai keturunan untuk 

mewujudkan keluarga saki>nah  sesuai pandangan mereka mengenai 

keluarga saki>nah  adalah sebagai berikut yang penulis sajikan dalam empat 

kategori: 

a. Keagamaan 

1) Rajin mengikuti pengajian 

Pengajian yang dimaksud di sini tentu saja pengajian yang di 

dalamnya terdapat pembahasan tentang al-Qur‟an dan hadis. Di Desa 

Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pengajian secara 

berkala yaitu lapanan (35 hari) sekali pada malam Rabu Legi atau yang 
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diadakan mingguan, ini biasanya diadakan setelah membaca surat 

yasin atau biasa disebut dengan yasinan, kegiatan yasinan tersebut 

diadakan rutin setiap malam jum‟at. Rajin mengikuti pengajian adalah 

salah satu aplikasi dari ciri-ciri keluarga saki>nah , yaitu keluarga 

yang berlandaskan al-Qur‟an dan hadis yang merupakan asa penting 

sebuah keluarga yang ingin menuju saki>nah . Bagi keluarga bapak 

Saiful
29

 Supaya agama kita semakin baik kita harus ikut kegiatan 

seperti mengikuti kegiatan yasinan, jika ada pengajian semua anggota 

keluarga harus ikut. Karena dengan pengajian akan mendapat ilmu 

agama yang merupakan indikator dari keluarga saki>nah  itu sendiri 

dan memenuhi faktor keilmuan yang merupakan salah satu dari faktor-

faktor pembentukan keluarga saki>nah . 

2) Menyekolahkan anak ke Taman Pendidikan al-Qur‟an (TPQ) 

/Madrasah Diniyah 

Hal ini merupakan salah satu upaya dasar dari keluarga yang 

belum mempunyai keturunan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap 

ilmu dan agama. 

Menurut ibu Mu‟annas
30

 dengan menyekolahkan anak ke 

TPQ/Madrasah Diniyah, anak bisa mengenal dan mendapat ilmu 

agama. Dengan begitu orang tua berharap anaknya menjadi anak yang 
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s}alih} dan s}alih}ah yang merupakan amal jariyah bekal di akhirat 

kelak. 

3) Rajin beribadah 

Masih diungkapkan oleh ibu Mu‟annas yang menjadikan 

ibadah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga saki>nah 

, sebagaimana ungkapannya berikut ini: 

“berusaha untuk sholat berjamaah bersama suami, atau kalau suami 

atau istri ada kegiatan, saya selalu berusaha sholat fardhu dengan 

berjamaah di musholla”
31

 

 

Beribadah adalah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, semakin dekat seorang hamba dengan Rabbnya maka akan 

semakin tenang jiwanya, terang jalannya, cerdas akalnya, dan hal ini 

akan memudahkan suatu keluarga membentuk keluarga yang saki>nah 

. 

b. Ekonomi 

1) Menyarankan suami/istri juga ikut bekerja semampunya dengan tidak 

melalaikan kewajiban di rumah untuk meringankan beban rumah 

tangga. 

Dari keutamaan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada 

manusia dan tidak menyempitnya jalan-jalan kehidupan untuk usaha 

yang halal, tetapi semakin meluas dan membolehkan banyak cara yang 

berbeda untuk mencari rezeki, seperti urusan yang cocok dengan 

                                                                         
31

 Ibid., 



75 
 

 
 

kecenderungan, kemauan, dan kemampuan manusia yang berbeda, 

yang demikian ini terdapat hikmah yang besar agar manusia dapat 

menutupi kebutuhan yang satu dengan lainnya agar saling menolong di 

antara mereka. 

Diungkapkan oleh ibu Mu‟annas: 

“Saya tetap bekerja untuk menambah pendapatan sehingga kebutuhan 

keluarga dan kebutuhan anak tetap terpenuhi”
32

 

 

 

Dengan bekerja, bapak Nanang dan istrinya bisa saling membantu 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mewujudkan cita-

citanya mengasuh dan mendidik anak sebanyak-banyaknya. Dan 

bekerja juga merupakan upaya bapak Saiful untuk mensyukuri nikmat 

Allah. 

c. Sosial 

1) Berkerja dan berusaha dengan semangat dalam mencari nafkah dan 

kebutuhan biaya sekolah anak. 

Adanya hal ini, menunjukkan bahwa keluarga yang belum 

mempunyai keturunan ini sadar akan kewajibannya untuk memberikan 

motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya. 

Menurut pendapat bapak Saiful
33

 apapun keadaannya harus tetap 

menyekolahkan anak asuhnya dengan sekuat tenaga. 
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2) Menjalin kekompakan antara suami dan istri. 

Suami istri merupakan penunjang utama dalam pembentukan 

sebuah keluarga saki>nah . Damainya sebuah institusi perkawinan itu 

bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk 

membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga 

perlu memainkan peranan terutamanya saling menghormati di antara 

satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan 

tingkah laku mereka. 

Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan 

paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami 

yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk 

kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan-

makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, 

memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik 

anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi 

tempat perlindungan dan lain sebagainya. 

Istri s}alih}ah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta 

suami, anak-anak, menjaga diri serta membantu menjalankan urusan 

keluarga dengan ikhlas, jujur, bertimbang rasa, amanah dan 

bertanggung jawab. Menurut bapak Sihmanto
34

 demi menjaga 

kekompakan diharapkan istri dapat menerima berapapun hasil kerja 
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dari suami. Tanggung jawab istri terhadap ahli keluarganya juga besar 

dan ia hendaklah taat terhadap segala perintah suaminya selagi tidak 

bertentangan dengan larangan Allah. 

3) Saling mengerti antara sesama anggota keluarga. 

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga saki>nah  adalah 

menjadikan hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya adalah 

hubungan partner. Maksudnya suatu relasi yang berdasarkan keadilan, 

tidak ada yang berperan sebagai diktator dalam keluarga, melainkan 

saling memahami sifat dan karakter masing-masing, saling 

membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam hal ekonomi seperti yang diungkapkan oleh bapak Saiful: 

“Sing penting nduwe roso cukup dadi ora dadi wong sing 

nggrasang”
35

 

 

(Yang penting punya rasa qanaah sehingga tidak menjadi orang yang 

rakus) 

 

4) Saling gotong royong antara anggota keluarga dalam mencukupi 

kebutuhan rumah tangga 

Hal ini adalah hubungan sosial keluarga yang hamonis. 

Hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, saling 

membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka, dan 

bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa 

pemaaf. Demikian pula hubungan orang tua dengan anak. Orang tua 
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mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan 

perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga 

anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Hingga membuat 

suasana keluarga itu mampu tempat bernaung yang indah, aman, dan 

segar.  

Begitu pula hubungan anak dan orang tua. Anak dan orang tua 

berkewajiban menghormati, menaati dan menunjukkan cinta dan kasih 

sayangnya terhadap orang tua, dan tak kalah pentingnya anak selalau 

mendoakannya. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan 

menjaga keharmonisan dengan jalan tolong-menolong, menghormati, 

mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan 

tetangganya, tidak saling bermusuhan dan saling memaafkan. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Sihmanto: 

“Sikap positif dan negatif dari keluarga dan tetangga sebagai motivasi 

untuk selalu giat berusaha.....”
36

 

 

 

d. Aktualisasi 

1) Mengajarkan sabar kepada anggota keluarga 

Mengajarkan sabar adalah salah satu upaya menyelamatkan 

anggota keluarga dari marabahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Allah maha penyabar. Dengan kesabaran, seseorang akan mudah 

mengendalikan emosinya, menerima cobaan dengan ikhlas, 
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mensyukuri rezeki yang diberikan Allah sedikit maupun banyak. 

Menurut bapak Saiful
37

 dalam menjalani hidup berumah tangga harus 

lapang dada, ikhlas karena bekerja, harus sadar kalau istrinya belum 

diberi keturunan, terus berdo‟a dan melakukan aktivitas. Sedangkan 

menurut ibu Muannas
38

 caranya sabar ada banyak, salah satunya 

bercengkramag dengan anak, karena bisa menghilangkan rasa rindu. 

2) Menahan diri dari konsumtif. 

Kabupaten Ponorogo memiliki masyarakat yang heterogen, 

baik dari sisi ekonomi maupun agama, dan wilayahnya yang juga 

terdapat kawasan wisata, memungkinkan cepatnya fashion dan gaya 

hidup ala perkotaan masuk ke wilayah ini melalui wisatawan yang 

datang. Yang menonjol adalah bidang ekonomi, saling berusaha untuk 

mengikuti tren masa kini, jika tidak ada kesadaran untuk menahan diri 

dan sadar terhadap kemampuan ekonominya, maka kehidupan 

pribadinya akan tersiksa. Jadi solusinya bapak Saiful
39

 dalam 

menghadapi hal tersebut yaitu dengan menahan diri, jika mau membeli 

sesuatu harus berdasarkan kesepakatan bersama (suami istri). Bapak 

Sihmanto
40

 menambahkan yang terpenting adalah jangan sampai besar 

pasak daripada tiang. 

                                                                         
37

 Saiful, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 04/4 – W/P – 4/18 – X/2018. 
38

 Mu‟annas, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2018 Nomor 03/3 – W/P –3/18 – X/2018 
39

 Saiful, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 04/4 – W/P – 4/18 – X/2018. 
40

 Sihmanto, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 05/5 – W/P – 5/18 – X/2018. 



80 
 

 
 

3) Menegur anak jika anak melakukan kesalahan serta menunjukkan 

kesalahannya agar anak bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi 

4) Menegur istri jika sang istri melakukan kesalahan serta menunjukkan 

kesalahannya agar istri bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi 

5) Mengajari anak tentang kewajiban di rumah 

Poin 3, 4 dan 5, adalah bentuk dari peraturan berumah tangga. 

Setiap keluarga mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap 

ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak 

keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah 

pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama 

suami tidak melanggar syari‟at, dan tidak menceritakan hal rumah 

tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua 

orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan 

larangan Allah. Seperti ungkapan dari bapak Nanang: 

“kami yakin kalau anak itu dipelihara dan dididik dengan agama dan 

pendidikan yang baik Insya Allah nanti akan merawat dan mendoakan 

kami.....”
41

 

 

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan 

ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli 

keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan 

masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga saki>nah  

dapat dibentuk. 
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Adapun peraturan orang tua terhadap anak di antaranya adalah 

menunjukkan kepada kebaikan, mencukupi kebutuhan dan membuat 

anak merasa nyaman di tengah keluarga, salah satu caranya yaitu 

dengan menasehati, membimbing, menunjukkan kesalahan dengan 

tidak menghakimi, dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Makna Keluarga Saki>nah Menurut Keluarga Yang Belum Mempunyai 

Keturunan Perspektif Struktural Fungsional 

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL 

adalah teori yang  digunakan  dalam  menganalisis  pemahaman keluarga yang 

belum mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman terhadap 

makna keluarga saki>nah.  Karena  keluarga merupakan  salah  satu  institusi 

sosial yang berada di masyarakat. Pada teori ini mengakui adanya sistem pada 

suatu masyarakat. Posisi antar individu dengan individu yang lain dalam teori 

ini memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan dan  saling  

membutuhkan.  Peran  dan  tugas   setiap elemen  dianggap  sebagai kesatuan  

yang  penting  dalam  berjalannya  suatu  sistem.  Pijakan  teori  ini apabila  

dibawa  ke  konsep  pemahaman keluarga yang belum mempunyai keturunan 

di Desa Beton Kecamatan Siman terhadapa makna keluarga saki>nah akan  

menganalisa  bagaimana  setiap individu  dalam  keluarga  memaknai 

keluarga sakinah.  Teori  ini  gunakan dengan alasan keluarga dilihat sebagai 

sistem yang mempunyai fungsi dan saling  berhubungan  antara  keluarga  
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dalam  masyarakat,  antar  anggota-anggota keluarga dan pribadi dari anggota 

keluarga. 

Adapun  teori struktural  fungsional dengan skema AGIL dalam 

menganalisa makna keluarga saki>nah menurut keluarga yang belum 

mempunyai keturunan di Desa Beton sebagai berikut:  

1. Adaptasi 

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati 

suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, penyesuaian diri 

terhadap keadan yang akan menyebabkan keretakan  rumah tangga bahkan 

menyebabkan perceraian. Semua pasangan baik laki-laki maupun 

perempuan mendambakan mempunyai istri yang cantik dan suami yang 

tampan sebagai sumber kesenangan, namun wajah cantik dan tampan 

adalah relatif, tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lain. 

Dalam hal ini pasangan yang belum mempunyai keturunan menyadari 

bahwa kebahagian dan ketenangan hidup dalam berumah tangga tidak 

karena rupa, tetapi adanya rasa cinta dan kasih sayang hanya kepada 

pasangannya serta mempunyai keyakinan bahwa pasangannya adalah 

pilihan terbaik baginya. 

Dalam hal keberadaan anak, semua keluarga yang menjadi 

informan merasa betapa pentingnya kehadiran anak, mereka telah berusaha 

secara medis dan non medis namun belum membawa hasil. Sebagai 

penawar akan kerinduan hadirnya anak, suami-isteri bersepakat untuk 
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mengasuh anak saudara sendiri atau anak orang lain. Seperti yang 

dilakukan bapak Saiful mengasuh anak saudaranya sampai tamat Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

Keberadaan anak sangat diharapkan oleh keluarga, karena akan 

menambah anggota baru dan menjadi penerus cita cita keluarga, namun 

seiring dengan lamanya kehadiran anak, pasangan suami istri yang belum 

mempunyai keturunan berusaha untuk meyakinkan kepada keluarga, bahwa 

dengan kenyataan itu tidak berdiam diri dan berpangku tangan melainkan 

sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya keluarga dan kerabat 

menyadari dengan kenyataan yang dialami saudaranya.  

Menurut Quraish Shihab bahwa keluarga saki>nah  tidak datang 

begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, 

dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan hati dan perasaan. 

Saki>nah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmah bersumber 

dari dalam hati, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.
1
 

 

2. Goal (Tujuan) 

Yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan 

dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang 

diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan 

bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem diharuskan untuk 

                                                                         
1
 M. Quraish Shihab, Perempuan  (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 141. 
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mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian 

individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada cita-

cita sebuah keluarga , mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu 

mengapa mereka menikah atau berkeluarga yaitu tumbuhnya generasi baru 

sebagai media penumpahan kasih sayang dan sarana pendidikan yang 

mengahantarkan menuju keluarga saki>nah  mawaddah rahmah. 

Keluarga saki>nah  adalah  harapan dan impian semua keluarga 

yang belum mempunyai keturunan di Desa Beton. Selain itu tujuan 

pernikahan di dalam ajaran Islam yang pertama adalah membangun 

keluarga yang damai, bahagia, tenteram dan sejahtera. Bagi keluarga ibu 

Muannas, yang menjadi dambaan sebuah keluarga yang rukun, saling 

menyangi dan memahami atas kelebihan dan kekurangan masing-masing.
2
 

Dalam hal perekonomian atau pendapatan keluarga, mereka 

mengharapkan kehidupan yang layak sesuai dengan penghasilan masing-

masing. Seberapun nafkah diberikan suami diterima dengan rasa syukur 

dan tetap berdoa semoga suaminya tetap sehat dan tetap bisa bekerja. 

Setiap sendi kehidupan membutuhkan dana yang tidak sedikit, 

mulai kebutuhan pangan, sandang sampai papan maka keluarga yang 

belum mempunyai keturunan di Desa Beton rajin bekerja sesuai dengan 

kemampuan dan keahliannya serta tidak putus asa untuk bertanya siapa 

yang membutuhkan jasanya, sedangkan istri sebagai bendahara keluarga 

                                                                         
2
 Mu‟annas, Wawancara, Ponorogo, 6 Oktober 2018 Nomor 03/3 – W/P –3/18 – X/2018. 
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berusaha berhemat dan bijaksana dalam pengeluaran, jangan sampai terjadi 

besar pasak daripada tiang
3
. 

3. Integrasi 

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala 

sesuatu dalam hidup berumah tangga. Kebahagiaan bagi salah satu fihak 

dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi fihak yang lain, dan kesusahan 

bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya 

kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. 

Hubungan suami-istri dan anggota keluarga lainnya dalam rumah 

tangga merupakan hubungan patner dan kemitrasejajaran. Meskipun 

pengertian kemitrasejajaran tidak bisa difahami dengan makna yang 

seragam, persis sama, tetapi pengertian kemitrasejajaran yang dimaksud di 

sini adalah suatu hubungan yang berdasarkan keadilan, saling 

membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 

 Perwujudan dari prinsip seperti ini akan memunculkan sikap 

saling, pertama, saling mengerti latar belakang pribadi, kedua, saling 

menerima hobi, kegemaran, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 

anggota keluarga, ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, bakat 

dan keinginan serta menghargai keluarga, keempat, saling mempercayai 

pribadi maupun kemampuan setiap anggota keluarga, kelima, saling 

mencintai dan menjauhi sikap egois. 

                                                                         
3
 Sihmanto, Wawancara, Ponorogo, 7 Oktober 2018 Nomor 05/5 – W/P – 5/18 – X/2018. 
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4. Latensy 

Suami-isteri bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing 

mereka berusaha untuk menciptakan kehidupan yang lain menjadi indah 

dan mencintainya sampai pada tingkatan ia merasakan bahagia apabila 

yang lain merasa bahagia, bersuka cita apabila ia berhasil mendatangkan 

kecerian bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang 

berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga 

merupakan suasana di mana putra-putri dapat dibina dengan budi pekerti 

yang mulia.
4
  

Keluarga yang belum mempunyai keturunan menyadari bahwa 

keberadaan keluarga tanpa anak adalah tidak sendiri di dunia ini, mereka 

meyakini bahwa setelah berusaha secara maksimal dan belum 

membuahkan hasil, inilah takdir dan kehendak Allah Swt. yang harus 

dijalani. Dengan saling menyadari atas kekurangan masing-masing akan 

terkikis rasa egois dan menang sendiri, serta selalu menyalahkan 

pasangannya. 

Dengan struktural fungsional (AGIL) diketahui bahwa makna keluarga 

saki>nah menurut keluarga yang belum mempunyai keturunan di Desa Beton 

Kecamatan Siman adalah sebagai berikut, Keluarga yang damai (guyub) 

dengan keluarga dan tetangga, Suami yang s}a>lih} dan istri s}a>lih}ah, 

                                                                         
4
Abdul Aziz al-„Arusy, Menuju Islam Yang Benar, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri 

hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), 160. 
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menyadari kelebihan dan kekurangan serta mempunyai pendapatan yang 

halal. 

 

C. Upaya Keluarga Yang Belum Mempunyai Keturunan Dalam 

Mewujudkan Keluarga Saki>nah perspektif Struktural Fungsional 

Skema AGIL yang penulis gunakan dalam menganalisis upaya 

pembentukan keluarga saki>nah  oleh keluarga yang belum mempunyai 

keturunan adalah Adapatsi, Goal, Integrasi dan Latency , karena keluarga 

yang belum mempunyai keturunan rawan terjadi perselisihan, perselingkuhan 

yang dapat merusak rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. 

1. Adaptasi 

Adapatsi adalah usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Keluarga yang 

belum mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman berusaha 

meyakinkan kepada kerabat dan keluarga bahwa kondisi belum hadirnya 

keturuan adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, dengan tidak melupakan 

usaha dan ikhtiyar baik secara medis dan non medis. 

Dalam mempertahankan mahligai rumah tangga, keluarga yang 

belum mempunyai keturunan, memandang sangat penting adanya sebuah 

komitmen dalam keluarga, berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa 

pasangan keluarga yang belum mempunyai keturunan ini mampu melalui 

kehidupan yang seperti itu karena mereka tetap memegang komitmen 
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dalam pernikahan. Dengan komitmen yang kuat godaan apapun akan bisa 

dilalui dan sebuah rumah tangga akan tetap utuh seperti yang diharapkan. 

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, keluarga yang belum 

mempunyai keturunan mempunyai komitmen yang mana selama kegiatan 

yang dilakukan masih dalam ranah kegiatan yang bermanfaat dan bisa 

menjaga diri. Saling percaya, saling menyadari dan saling menjaga 

keutuhan keluarga juga termasuk dari sebuah komitmen.  

2. Goal 

Dalam rangka mencapai tujuan berumah tangga, keluarga yang 

belum mempunyai keturunan di Desa Beton berusaha secara maksimal 

untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat lahir dan batin, melandasi 

kehidupan rumah tangganya dengan kesetian dan cinta kasih, menghormati 

keluarga dan lingkungan, mendidik anak asuhnya dengan pendidikan yang 

bermafaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

Dalam berumah tangga kesetiaan adalah hal yang penting yang 

patut diperhatikan. Dengan menjaga kesetiaan masing-masing pasangan 

akan timbul saling percaya. Dan kepercayan adalah satu hal yang membuat 

keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Apabila salah satu mengkhianati 

kepercayaan pasangannya niscaya kepercayaan itu tak akan utuh lagi sepeti 

sedia kala, seperti sesorang memberikan sebuah kaca lalu orang tersebut 

memecahkannya maka walaupun disusun kembali dengan lem tetap kaca 

itu terlihat hancur. 
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Maka menjaga sebuah kepercayaan adalah hal yang penting dan 

sekali saja memecahkannya akan berbekas. Allah SWT berfirman dalam 

surat Al Anfal ayat- 27 untuk menjaga amanah yang telah diberikan yang 

artinya : 

                           
5

    

“ Hai orang- orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 

dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”. 

 

3. Integrasi 

Integrasi berpadunya komponen keluarga untuk mencapai tujuan 

keluarga. Keluarga yang belum mempunyai keturunan berusaha 

mewujudkan keluarga sakinah dengan usaha sebagai berikut : 

a. Mendalami Agama 

Membina sebuah keluarga saki>nah dengan asas yang kuat 

terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu 

berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insa>niyyah yang diberikan 

oleh Allah SWT.Keluarga yang belum mempunyai keturunan 

berkomitmen untuk tetap mengikuti kegiatan agama seperti yasinan dan 

tahlilan. Anak asuh dimasukan di Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

dan Madrasah Diniyah sebagai bekal ilmu agama yang dirasa kurang 

memadai apabila hanya bergantung sekolah formal (Sekolah Dasar). 

                                                                         
5
 Al-Qur‟an, 08: 27. 
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b. Mencukupi Kebutuhan 

Urusan ekonomi dalam rumah tangga adalah masalah yang 

penting seharusnya menjadi perhatian serius bagi setiap pasangan. 

Kedudukan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan masalah yang akan 

timbul dalam rumah tangga. 

Dalam urusuan ekonomi,  keluarga yang belum mempunyai 

keturunan bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing dan 

menyadari pendapatan masing-masing. Seperti yang dilakukan ibu 

Mu‟annas dalam kesehariannya lebih sibuk dan lebih banyak 

penghasilannya dibanding suami, istri tetap menghormati suami dan 

menerima seberapapun nafkah dari suami. 

Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan 

paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami yang 

bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk 

kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan-makanan 

yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, memberi pakaian 

yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri 

dengan didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan 

dan lain sebagainya. 

Keutamaan suami yang menafkahi keluarganya juga sangat 

besar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, 

“Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap istrinya.” Dalam 
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hadith lain riwayat Muslim juga disebutkan satu dinar untuk nafkah 

pada keluarga jauh lebih baik dibanding satu dinar untuk jihad, sedekah, 

dan memerdekakan budak. 

4. Latensy 

Latensy usaha mempertahankan hal-hal yang baik dan berusaha 

menciptakan motivasi baru yang dapat mendorong tetap terjaganya 

keutuhan keluarga.  

a. Saling Pengertian 

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga saki>nah  adalah 

menjadikan hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya adalah 

hubungan partner. Maksudnya suatu relasi yang berdasarkan keadilan, 

tidak ada yang berperan sebagai diktator dalam keluarga, melainkan 

saling memahami sifat dan karakter masing-masing, saling 

membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. 

Dengan mengerti perbedaan umum antara laki-laki dan 

perempuan tersebut bukan berarti suami dan istri harus „menyerah‟ 

sesuai dengan karakter umum itu. Kedua belah pihak perlu merumuskan 

sikap yang bisa membuat nyaman keduanya. Misalnya, ketika suami 

sedang menghadapi masalah, kendati ada kecenderungan untuk menarik 

diri dan bersikap diam, namun jangan terlarut dalam diamnya yang bisa 

membuat justru tidak mampu menyelesaikan masalah itu. 
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Dari pihak istri, jangan memaksakan untuk melakukan intervensi 

kepada suami dalam upaya membantu menyelesaikan masalah suami, 

jika memang itu tidak dikehendaki suami. Cukuplah suami mendapatkan 

dukungan kepercayaan dari istri agar suami merasa nyaman dalam 

menyelesaikan problem yang dihadapinya. Jika istri terlalu masuk untuk 

mencampuri urusan suami, justru membuatnya tidak nyaman. 

Demikian pula ketika istri tengah menghadapi masalah, 

hendaknya bersikap tenang dan proposional. Kendati ia sangat ingin 

menceritakan semua hal kepada suami, namun jangan memaksakan 

suami ketika suasana dan waktunya tidak tepat. Pandai-pandailah 

melihat kondisi dan situasi, agar suami bisa memahami persoalan yang 

dicurhatkan dengan baik. Ketepatan dalam pemilihan waktu serta 

suasana saat menyampaikan cerita kepada suami akan sangat 

menentukan respon dan sikap suami terhadap masalah yang 

diungkapkan istri. 

Pada dasarnya, hendaknya suami dan istri saling mengerti, 

memahami dan menyesuaikan diri dalam interaksi. Agar keduanya bisa 

saling mengisi, saling memberi, saling menguatkan dalam kebaikan. 

Perbedaan karakter dalam menghadapi dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut bisa disikapi dengan tepat oleh kedua belah pihak 

sehingga bisa saling mengerti dan memahami, hingga akhirnya bisa 
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saling membantu dalam meringankan beban dan menyelesaikan 

permasalahan. 

b. Musyawarah dan Keterbukaan 

Hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, saling 

membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka, dan 

bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa 

pemaaf. Demikian pula hubungan orang tua dengan anak asuh. Orang 

tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan 

perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga 

anak asuh merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Hingga 

membuat suasana keluarga itu mampu tempat bernaung yang indah, 

aman, dan segar. 

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada 

persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan 

persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan 

kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam 

perkawinan.
6
 

Dalam proses pembentukan keluarga saki>nah  ini juga tidak pernah 

lepas dengan problem meski problem yang pernah terjadi sejauh ini tidak ada 

problem yang serius, contohnya problem keturunan atau anak yang sudah dari 

                                                                         
6
Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: 

Kemenag RI, 2017), 169. 
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awal menjadi kegelisahan istri dan suami karena mendapat stigma yang tidak 

mengenakkan hati. 

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran 

menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. 

Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam 

mengelola masalah atau konflik.
7
 

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya 

karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. 

Perbedaan antara harapan dan kenyataan antara kedua belah pihak juga sering 

kali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh situasi yang sering 

kali menjadi sumber konflik: 

1. Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya 

2. Hubungan yang tidak setara 

3. Perbedaan budaya 

4. Peran dan tanggung jawab 

Sebagai pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana 

sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan 

masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula 

yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan 

menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik akan 

                                                                         
7
Ibid., 170. 
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memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam 

menghadapi konflik.
8
 

Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. 

Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi 

harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Dalam menyelesaikan 

masalah, bapak Nanang menggunakan caranya tersebut agar perbedaan yang 

tajam dapat diterima atau menemukan sebuah kesepakatan. 

Dari paparan dan analisis data di atas, keluarga yang belum 

mempunyai keturunan dalam upaya membentuk keluarga saki>nah dengan 

berkomitmen untuk mendidik anak asuh, menghormati keluarga, mendalami 

dan menjalankan agama, mencukupi kebutuhan keluarga, saling pengertian, 

musyawarah dan terbuka dalam menyelesaikan masalah. 

Menurut penulis, teori struktural fungsional dalam hal ini skema AGIL 

Talcott Parsons  dirasa  cocok  dalam  mengkaji  makna keluarga saki>nah 

dan upaya pembentukan keluarga saki>nah menurut keluarga yang belum 

mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman.  Karena  seperti yang 

disebutkan bahwa keluarga atau masyarakat merupakan suatu sistem sosial 

yang terdiri  atas  elemen-elemen  atau  bagian-bagian  yang  saling  berkaitan 

dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan adanya tujuan dalam rumah 

                                                                         
8
 Ibid., 178. 
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tangga, akan mendorong usaha untuk membentuk keluarga saki>nah yang 

lalui melalui adapatsi, goal, integrasi dan latens.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan penulis pada 

keluarga yang belum mempunyai keturunan di Desa Beton Kecamatan 

Siman yang menjadi informan dalam penelitian ini, didapati bahwa sesuai 

dengan teori mereka memaknai keluarga saki>nah  sebagai keluarga 

Keluarga yang damai (guyub), Suami yang sa>lih} dan istri sa>lih}ah, 

menyadari kelebihan dan kekurangan serta mempunyai pendapatan yang 

halal. 

2.  Dalam upaya mewujudkan keluarga saki>nah  upaya yang mereka 

lakukan adalah sebagai berikut: berkomitmen untuk mendidik anak asuh, 

menghormati keluarga, mendalami dan menjalankan agama, mencukupi 

kebutuhan keluarga, saling pengertian, musyawarah dan terbuka dalam 

menyelesaikan masalah 
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Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada 

persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan 

persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan 

kondisi yang berubah-ubah. Seperti, pasangan tidak merasa terpenuhi 

kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, kebudayaan yang berbeda. 

Dari beberapa situasi tersebut memang sering menimbulkan masalah atau 

konflik dalam keluarga khususnya keluarga yang belum mempunyai 

keturunan. Akan tetapi para keluarga tersebut tidak tinggal diam jika 

terjadi hal demikian, dalam menyelesaikan masalah mereka tidak lagi 

berbicara caraku atau caramu, tetapi alternatif berdua, mengedepankan 

kejujuran, mencari titik temu permasalahan tanpa menggunakan 

keegoisan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi keluarga yang belum mempunyai keturunan 

Meskipun hidup dalam keadaan belum mempunyai anak kandung, 

diharapkan tetap pada komitmen untuk mengasuh dan mendidik anak 

asunya seperti anak kandung sendiri, tetap menjaga semangat dalam 

menjalani hidup, berusaha bahagia dan menjalankan syari‟at agama 

dengan penuh kesadaran. Mewujudkan keluarga yang saki>nah  yang 
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dilingkupi dengan mawaddah dan rahmah. Allah maha pemurah, maha 

pengasih dan penyayang terhadap semua makhluknya. 

2. Bagi pemerintah 

Supaya lebih ditingkatkan program-program yang sifatnya pemberdayaan 

terhadap keluarga yang belum mempunyai keturunan agar kehidupan 

keluarga tersebut semakin membaik dan khususnya terangkat 

perekonomian mereka, dan ending dari semua itu adalah terciptanya 

keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera sehingga angka perceraian 

akan berkurang. 
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