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ABSTRAK 

Badriatin Amanah, 2019. Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish 

Shihab. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, S.H, M.KN. 

 

Kata Kunci : Konsep, Keluarga Sakinah 

 

 Dalam sebuah penikahan menjadi keluarga sakinah adalah dambaan dalam 

setiap orang yang melakukan pernikahan. akan tetapi dalam pembentukan 

keluarga sakinah itu tidakbisa langsung terbentuk. Karena menurut M. Quraish 

Shihab sakinah itu harus diperjuiangkan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa makna keluarga 

sakinah menurut M. Quraish Shihab ?, (2) Apa saja kriteria keluarga sakinah 

menurut M. Quraish shihab ?, (3) Bagaimana tahapan-tahapan menuju 

keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research (Penelitian 

Kepustakaan). Sumber data, penulis mengambil sumber data primer yaitu 

 buku karya M. Quriash Shihab dan sumber data sekunder adalah beberapaل

buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data 

dengan metode. Sedangkan teknik analisis data secara deduktif yaitu  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ;(1) Makna keluarga 

sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak 

datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus disiapkan 

dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT ke 

dalam kalbu. Kriteria keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab 

adalah keluarga yang tenang,  bahwa didalam keluarga tersebut terdapat 

kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, 

dalam artian bahwa didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-

nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama 

dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan 

saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan 

kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak 

menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.(3) 

Tahapan-tahapan untuk mencapai keluarga sakinah menurut M. Quraish 

Shihab  adalah Bilamana isi hati yang terdalam dari masing-masing pasangan 

menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat bahkan 

kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia lain sebagai 

teman hidup selain dia.Bilamana masing-masing ingin agar pasangannya 

selalu ikut merasakan kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin 

ikut memikul penderitaan pasangannya betapapun kecil.Bila hari kehari 

semakin bertambah kenangan indah bersama serta ingin memberi dan 

menerima segala perhatian dan pemeliharaan.Bila salah seorang memberi 

kepada pasangannya ia pun merasa menerima sesuatu dari pasangannya.Bila 

bersama masing-masing merasakan ketenangan, kebahagiaan, serta 

kedamaian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keluarga adalah sebuah institusi kecil terkecil dari suatu masyarakat. 

Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan 

bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang 

didasarkan pada perkawinan yang sah., mampu memenuhi kebutuhan spritual 

dan material yang baik dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota 

keluarga dan masyarakat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa indonesia 

disebutkan “keluarga” adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit 

terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan 

dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak.
1
 

Allah SWT menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia 

berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Mereka diciptakan 

supaya saling mengenal dan saling melindungi antara yang satu dengan yang 

lain. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam 

beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah 

kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan ini.hanya bisa 

dirasakan setelah adanya perkawinan dan setelah adanya pasanagan hidup 

                                                           
1
Sri Lestari,  Psikologi Keluarga, (Jakarta: kencana, 2012) 
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yang merupakan kodrat dan ketetapan IIahi atas segala makhluk terutama 

manusia.
2
  

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah 

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
 Pengertian lain menurut KHI lebih di pertegas 

yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu 

akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qa>n gali>dz}a>n, untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
  4

 

Dari definisi tersebut tampak bahwa esensi perkawinan tidak 

dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu 

kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa 

sayang menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syariat 

perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya yaitu 

menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan 

kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, 

maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan ini tidak hanya bersifat 

kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal 

yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (mi>tsa>qa>n 

                                                           
2
 Nasiri, Kapita Selekta Perkawinan (Solo: Ihya Medika, 2016), 1. 

3
 Undang-undang  Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya; 

Arkola) 
4
  ibid 
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gali>dz}a>n), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang 

kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. 
5
 

Perkawinan merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat sudah 

menjadi suatu keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam 

berkeluarga yang didalamnya tercipta hubungan yang harmonis, sejuk dan 

nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan 

ketenangan dan ketentraman yang sering disebut saki>nah, mawadah, dan 

warahmah. Seperti dalam firman-Nya dalam QS.Ar-rum (30);21 

    

   

  

   

     

   

     

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara 

merasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“. 

(QS.Ar-rum (30);21) 

 

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “taskunu” terambil dari kata 

“sakana” yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. 

Juga terdapat lafadz mawaddah yang berarti cinta dan warahmat yang berarti 

kasih sayang.
6
 

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang 

dianjurkan oleh agama islam harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang 

                                                           
5
 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, (Klaten:Cempaka Putih, 2008), 1 

6
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid II, (Lentera Hati, Bandung, 2004), 35. 
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yang berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat 

peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota yang 

ada. Namun, dalam implementasi konsep keluarga saki>nah tidak selalu 

berjalan mulusa dan bahkan banyak terjadi kendala, sehingga banyak rumah 

tangga yang hancur ditengah perjalanan mengarungi samudera kehidupan. 
7
 

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi 

penerus berkualitas, berkarakter kuat sehingga terjadi pelaku-pelaku 

kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan bangsa. Ketika 

menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, islam 

memperlihatkan pelbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan 

keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kediupan individu dan 

masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT dan sebagai tanda-tanda 

kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar 

kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan. 

Dalam beberapa literatur tafsir, ayat tersebut banyak mendapat 

perhatian serius dari para mufasir, seperti hamka beliau memahami mawaddah 

adalah rasa cinta (kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang 

perempuan kepada laki-laki yang dijadikan Allah sebagai hal yaang wajar). 

Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup 

yang disertai dengan keinginan menumpahkan kasih yang disertai dengan 

                                                           
7
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikis dan Agama), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1994), 70.  
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kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah 

termaterialah mawaddah atau cinta kedua belah pihak.
8
 

Di indonesia, orang lazim mengatakan keluarga saki>nah sebagai 

bentuk keluarga yang ideal. Bahkan ketika mendoakan seorang suami istri 

yang baru menikah masyarakat juga lazim mendoakan agar menjadi keluarga 

yang saki>nah.  

Kata saki>nah disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur’an, yaitu 

pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, surat al-Fath 

ayat 4,8 dan 16, surat. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu 

didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang 

beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian 

dan cobaan ataupun musibah. Sehingga saki>nah dapat juga dipahami dengan 

“sesuatu yang memuaskan hati”. 
9
 

Menurut Al-Asfahani, (ahli sejarah dan sastra dalam ilmu balaghah 

(retorika) dan syair). Menurutnya mawaddah bisa dipahami dalam beberapa 

pengertian, pertama, berarti cinta (mahabbah) sekaligus keinginan untuk 

memiliki. Kedua, kasih sayang, disini hanya semata-mata mencitai dan 

menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya 

suami istri dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang senantiasa menjaga 

hubungan kekerabatan agar tidak putus, dan ketiga, berarti ingin atau 

menginginkan, dan cenderung bentuk ini adalah buruk. 
10

 

                                                           
8
 Hamka,Tafsir al-azhar, juz 21,22,23dan 24 (Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984),84. 

9
 Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta;Pustaka Pesantren, 2004) 

10
 Muhammad Ali As-Sabuni , Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir, (Mesir :Darur Rusyad), jilid 

III, h.273. 
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Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab Saki>nah tidak datang 

begitu saja ada beberapa syarat untuk mendatangkannya. Kalbu harus 

disipakan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena Saki>nah diturunkan Allah 

ke dalam Kalbu. Saki>nah diperoleh setelah melalui beberapa Fase, bermula 

dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa 

yang telah diperbuat dan memutuskan hubungan yang kelam dengan masa 

lalu, disusul dengan mujahadah  atau perjuangan melwan sifat-sifat yang 

tercela dan mengedapankan sifat terpuji, mengedpanan yang baik dengan yang 

buruk, sambil memohon pertolongan pada Allah dengan berdzikir mengingat-

Nya. Dan kesemua itu dapat disimpulkan  sebagai upaya menghiasi diri 

dengan ketabahan dan taqwa.
11

 

Sakinah bersumber dari kalbu, lalu terpancar keluar dalam berbagai 

bentuk aktivitas. Didalam al-Qur’an menegaskan bahwa tujuan pernikahan 

adalah untuk menggapai sakinah. Agama islam juga mensyariatkan bahwa 

perkawinan antara seorang pria dengan wanita agar mereka dapat membentuk 

keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan dan saling cinta 

selamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang hanya bertujuan 

untuk sementara saja. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan 

rumah tangg tidak selalu berjalan mulus. Seperti terjadinya percekcokan, 

pertengkaran, perbedaan pendapat. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi 

dan diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah taangga bisa kembali 

rukun. Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam percekcokan, 

                                                           
11

 M.Quraish Shihab, Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010), 81. 
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pertengkaran anatara suami istri secara berkelanajutan maka sangat mungkin 

tidak bisa membentu kkeluarga yang sakinah.  

Dari pendapat M. Quraish shihab diatas menunjukkan bahwa keluarga 

saki>nah memliki indikator setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat 

memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama.
12

 

Ada banyak tokoh di Indonesia yang mempunyai pemikiran mengenai 

keluarga sakinah. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pemikiran dari M. Quraish Shihab. Adapun sebab penulis memilih tokoh M. 

Quraish Shihab ialah sebagai berikut : Pertama, beliau merupakan salah satu 

tokoh indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga. 

Kedua, beliau dikenal sebagai master tafsir karena beliau menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi dibanding penafsir lainnya sehingga karyanya 

standar baru bagi studi al-Qur’an lainnya. Ketiga, dalam konteks indonesia 

karyanya tidak hanya untuk kaum terpelajar akan tetapi juga untuk masyarakat 

umum.  

Dengan latar belakang tersebut maka penulis terinspirasi untuk 

menuangkannya dalam judul skripsi dengan judul “KONSEP KELUARGA 

SAKINAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                           
12

 Ibid,82.  
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1. Apa makna keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab ? 

2. Apa saja kriteria keluarga sakinah menurut M. Quraish shihab ? 

3. Bagaimana tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish 

Shihab ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah  

1. Untuk mengetahui apa makna keluarga sakinah menurut M. Quraish 

Shihab. 

2. Untuk mengetahui apa saja kriteria keluarga sakinah menurut M. Quraish 

Shihab. 

3. Untuk memgetahui tahapan-tahapan apa saja untuk menuju keluarga 

sakinah menurut M. Quraish Shihab. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan hukum 

keluarga islam. 

b. Untuk menambah pemikiran dan pengetahuan mengenai konsep 

keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab. 

2. Secara Praktis 
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Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan rumah 

tangganya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah dan juga karena 

konsep keluarga sakinah ada banyak pandangan maka penelitian ini 

diharaapkan dapat saling melengkapi penelitian yang lainnya. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas 

dari topik penelitian yaitu mengenai konsep keluarga sakinah menurut 

M.Quraish shihab, beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain : 

 Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati, dalam 

skripsinya yang berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktifis Hizbut 

Tahrir Malang”. Berdirinya Hizbut tahrir adalah mengembalikan kehidupan 

Islam melelui tegaknya kembali daulah Khilafah Islamiyah. Untuk itu harus 

memiliki konsep keluarga sakinah, karena keluarga sakinah merupakan 

keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman yang nantinya akan mencetak 

generasi penerus yang berkualitas. Berangkat dari pemahaman tersebut peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang 

tentang keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan 

bersifat deskriptif. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, karena berusaha 

untuk memahami fenomena  tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
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misalnya :perilaku, presepsi, motivasi dan tindakan. Untuk memperoleh data 

peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang bahwa pernikahan sejak awal 

dibangun untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga sakinah merupakan 

keluarga yang di dalamnya senantiasa diikat oleh aturan-aturan Allah, juga di 

dalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa 

menjadikan syariat islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, suami istri 

mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan 

kekurangan masing-masing dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan 

Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu pula 

upaya yang pertama kali dilakukan oleh Aktivis hizbut Tahrir indonesia dalam 

menciptakan keluarga sakinah adalah dengan senantiasa meningkatkan 

ketaqwaan kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai naungan 

keluarga, seperti membiasakan shalat berjamaah, bershadaqah dan berdakwah, 

selain itu semua anggota keluarga harus memahami fungsi dan peran masing-

masing sehingga mereka mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya, juga selalu memegang komitmen, membangun hubungan 

persahabatan dan komunikasi yang baik didalam keluarga. Memandang 

permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran dengan 

menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang diatur oleh islam.
13

 

                                                           
13

 Nur Hayati, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang,              

( Skripsi ini diterbitkan Oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim.) 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risqi Wahyudatama, dalam 

skripsinya yang berjdul “Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita di 

Desa Krangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Keluarga 

sakinah adalah keluarga yang yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman,  

selalu  penuh  dengan  cinta  dan  kasih  sayang.  Keluarga  tunagrahita 

mempunyai  cara  dan  konsep  sendiri  dalam  mengimplementasikan  konsep 

keluarga  sakinah.  Untuk  mengetahui  bagaimana  keluarga  tunagrahita 

mengimplementasikan  konsep  keluarga  sakinah  di  Desa  Karangpatihan 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengungkap hal tersebut 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan  prosedur  

pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Dari  

data  yang  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  

tersebut  kemudian  peneliti  melakukan  analisa  data  dengan 

mengorganisasikan  data,  menjabarkan  kedalam  unit-unit,  melakukan  

sintesis, menyusun  kedalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  

akan  dipelajari sehingga  peneliti  peroleh  suatu  pemahaman  dari  

kesimpulan  yang  berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini 

rumusan masalah yang digunakan ialah Bagaimana keluarga tunagrahita di 

Desa Karangpatihan  Kecamatan  Balong  Kabupaten  Ponorogo  

mengimplementasikan konsep  keluarga  sakinah  dan  apa  faktor  pendukung  

dan  penghambat  keluarga tunagrahita  di  Desa  Karangpatihan  Kecamatan  

Balong  Kabupaten  Ponorogo dalam membangun keluarga sakinah. Hasil dari 

penelitian ini Pertama,  pengimplementasian  keluarga  tunagrahita  dalam  
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membangun keluarga  sakinah  dengan segala keterbatasan  yang dimiliki tidak 

menjadi suatu alasan untuk membangun keluarga  sakinah  yang sederhana. 

Hanya saja keluarga tunagrahita membutuhkan dukungan sosial yang tinggi 

dari keluarga, masyarakat sekitar maupun pemerintah Desa agar dalam 

berbagai aspek seperti keagamaan,pendidikan,  perekonomian,  kesehatan,  dan  

sosial  masyarakat,  mampu dioptimalkan  dengan  baik.  Kedua,  faktor  

penghambat  dalam  mewujudkan keluarga  sakinah  adalah  kondisi  fisik  dan  

psikis  pada  keluarga  tunagrahita  itu sendiri, meskipun disisi lain kondisi 

tersebut juga bisa menjadi faktor pendukung walaupun prosentasenya hanya 

sedikit. Selanjutnya faktor pendukung tunagrahita dalam  mewujudkan  

keluarga  sakinah  adalah  terdapat  pada  keluarga  tunagrahita, masyarakat  

setempat,  dan  pemerintah  desa  di  desa Karangpatihan, Balong Ponorogo.
14

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Asral Puadi, “Peran  Suami  dalam  

Membina  Keluarga  Sakinah”.  Penelitian  tersebut ditujukan  untuk  

mengetahui  kedudukan  dan  fungsi  suami  sebagai  kepala  rumah tangga dan 

peran suami dalam membina keluarga sakinah beserta kriteria-kriteria suami  

yang  bertanggung  jawab.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  dengan 

menjadikan  suami  yang  secara  umum  sebagai  objek  penelitian.  

Kedudukan, fungsi dan peran suami di dalam rumah tangga didefinisikan 

berdasarkan kajian-kajian  literatur  yang  membahas  tentang  itu,  seperti  

istilah, Peran Suami  dalam Membina Keluarga Sakinah, .didefinisikan  

berdasarkan  nilai-nilai  keislaman  yang  ada  di  dalam  Al-Qur’an maupun  

                                                           
14

Risqi Wahyudatama, Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita di Desa 

Krangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (skripsi ini diterbitkan oleh IAIN 

Ponorogo, 2017). 
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yang  dijelaskan  di  dalam  hadi>th.  Kesimpulan  dari  penelitian  yang 

dilakukan oleh Asral Puadi menyebutkan bahwa seorang suami yang shaleh 

pasti tahu  kedudukan,  fungsi  serta  peran  dan  kewajibannya  di  dalam  

rumah  tangga. Apabila  seorang  suami  telah  melaksanakan  fungsi,  peran  

dan  keawajibannya dengan baik maka suami itu akan sukses sebagai kepala 

rumah tangga dan akan dapat  dipastikan  suami  itu  bisa  membimbing  

rumah  tangga  yang  sakinah. Sedangkan  al-Quran  dan  as-Sunnah  juga  

telah  memberikan  tuntunan  yang  jelas terkait kesalehan karakter yang harus 

dimiliki oleh setiap laki-laki.
15

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Anifatul, “ Konsep Keluarga 

Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an Studi Kasus di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal al-quran di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang dan untuk mengetahui upaya keluarga penghafal 

Al-Quran di Kecamatan Singosari Kabupaten Ponorogo dalam 

mempertahankan keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep keluarga sakinah 

menurut para penghafal Al-Qur’an Kecamatan Singosari adalah kehidupan 

rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai Qur’an, yaitu 

senantiasa menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan mereka sehari-

hari mereka pada setiap anggota keluarga. Kemudian mereka juga selalu 

menjalankan rutinitas mereka sebagai penghafal Al-Qur’an seperti;Tadarus, 
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http://repository.  uinjkt.ac.id/2008/asral-puadi/peran-suami-dalammembina-keluarga-

sakinah. (Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah,  2008) 
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Al-Qur’an setiap hari, sholat berjamaah, adanya sikap ketebukaan antar 

anggota keluarga, sehingga tercipta ketenangan jiwa dalam rumah tangga 

mereka, serta terwujud sebuah keluarga yang sakinah. adapun upaya keluarga 

penghafal al-Qur’an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam 

membentuk keluarga sakinah adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi 

keluarga, yaitu fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomidan kreatif. 

Kemudian mereka juga berperilaku secara qurani, yakni menerapkan isi 

kandungan dalam Al-Qur’an dalam kehidupan rumah tangga mereka. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya perbedaanya terletak pada fokus kajiannya, karena 

penelitian ini menganalisis konsep pemikiran keluarga sakinah menurut 

M.Quraish Shihab. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode Penelitian merupakan satuan 

sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian 

tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode Penelitian merupakan 

sebuah cara untuk melakukan penyidikan dengan menggunakan cara-cara yang 

telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,
16

 sehingga penelitian 

tentang “Konsep Keluarga Sakinah menurut M.Quraish Shihab” dapat 

dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan Penelitian ini untuk 
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 Marzuki, Metodologi Riset (yogyakarta: PT Prasetya Widia pratama, 2000) 4 
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mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan 

peneliti sebagai berikut : 

 

 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.
17

 Yaitu 

berupa data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan 

dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

bermaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis 

serta memberikan data yang seteliti mungkin.
18

 Penelitian ini berusaha 

memaparkan konsep keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dikategorikan 

sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencangkup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah 
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 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 7. 
18
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1. Wawasan al-Quran;Tafsir Maudui atas berbagai persoalan umat 

(1996) 

2. Perempuan dari cinta sampai seks (2005) 

3. Pengantin al-Qur’an;Kalung pertama buat anak-anakku  

4. Membumikan al-Quran;fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 

bermasyarakat (1999) 

5. Tafsir al-Misbah dan lain sebagainya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai 

literatur kepustakaan atau referensi yang dipandang mewakili dan 

berkaitan dengan objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari 

sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian tersebut. 

19
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan 

dengan data-data kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan 

mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan 

yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.
20

 Pada penelitian 

ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui buku-buku, artikel, 

jurnal karya M.Quraish Shihab, serta literatur lain yang menunjang dan 

berkaitan dengan konsep keluarga sakinah. 
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 M.subana, sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, ( Bandung;Pustaka Setia, 2001), 

115. 
20

 Khuzaifah Dimyanti dan Kelik wardiono, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: UMS 

Press, 2004), 7. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deduktif. Yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa 

data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga 

digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, skripsi ini dibagi 

atas lima bab dengan uraian sebagai berikut : 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi tentang biografi M.Quraish Shihab yang meliputi 

riwayat hidup, riwayat pendidikan, sosial dan politiknya, karya-karya 

M.Quraish Shihab dan corak pemikiran M.Quraish Shihab. 

Bab tiga meliputi pemikiran M.Quraish Shihab mengenai keluarga 

sakinah yaitu makna keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab, kriteria 

menjadi keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab dan tahapan-tahapan 

menjadi keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab. 

Bab empat merupakan bagian penutup yaitu paling akhir dari skripsi 

ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. 

 

 



26 
 

 

BAB II 

BIOGRAFI M.QURAISH SHIHAB 

 

A. Biografi M.Quraish Shihab 

1. Perjalanan Pendidikan M.Quraish Shihab 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di 

Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah 

Prof.KH.Abdurahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. 

Abdurahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang 

tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki 

reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.
21

 

Saudara-saudara shihab terkenal menjadi ilmuwan seperti K.H Umar 

Shihab (Kakaknya), Alwi Shihab (Adiknya). Adiknya adalah peraih dua 

gelar doktor di Universitas ‘Ayn Syams mesir dan Universitas Temple, 

Amerika Serikat. Intelektualitas adiknya berbeda dengan keuda kakaknya 

karena ia lebih memusatkan konsentrasi pada studi mengenai antar-agama. 

Kesuksesan Shihab dan saudaranya baik secara akademisi 

profesional dibagian pendidikan maupun instansi pemerintahan adalah 

berkat jerih payah dan tempaan ayahnya Abdurahman Shihab yang 

merupakan salah satu guru besar dan ulama dibidang tafsir yang sangat 

berpengaruh dan berkharismatik di Ujung Pandang, Makassar. Profesi 

ayahnya hanya sebagai wiraswasta tetapi pada mudanya beliau sangat aktif 

dengan kegiatan berdakwah serta urusan mengajar khusunya dibidang 

tafsir al-Qur’an.  

Selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. quraish 

shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan 
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 M.Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an ( Bandung:Mizan, 1998), 6. 
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nama sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama 

dikehidupan M.quraish shihab. M.Quraish shihab sangat menghormati 

ayahandanya. Hal ini dibuktikan dengan kemauan shihab menuruti 

permintaan ayahnya untuk menimba ilmu ke salah satu pesantren mashur 

di kota Malang, tepatnya di pondok Pondok Pesantren Dar al-Hadi>th al 

Faqihiyyah. Pondok tersebut merupakan pondok penghafal dan pengkaji 

hadis-hadis Nabi.
22

  

Di pesantren inilah M.Quraish Shihab memperoleh pengetahuan 

tentang hadist langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Alqadir Bilfaqih. 

Dari guru keduanya inilah qurasih shihab mendapat banyak wawasan 

keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu sang habib. 

Pilihan pesantren ini dengan kemashuran dan keilmuan pengasuhnya 

bukan asal-asalan, yang mana hal ini adalah wujudu dedikasi tinggi 

ayahanda quraish shihab untuk mencetaknya sebagai generasi ulama besar 

dikemudian hari.  

Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan perasaan tidak selalu puas atas 

apa yang telah didapat, menghantarkan untuk melakukan perjalanan ilmiah 

yang kedua ke Mesir dengan masuk sekolah i’dadiyyah madrasah aliyah 

al-Azhar. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, 

dengan keseirusan dan semangatnya M.Quraish Shihab melanjutkan 

pendidikannya di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. 

Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, 

serta merelakan waktunya untuk mengulang satu tahun demi terwujudnya 

cita-citanya bel;ajar di Fakultas Ushuludin pada bidang tafsir. 

Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun pada tahun 1967 

dengan gelar Lc ( Lisense ), Pada tahun 1969 gelar MA diraihnya di 
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 M.Mahbub Junaidi, Rasionalitas Kalam M.Quraish Shihab, (Solo;CV.Angkasa Solo, 

2011), 29.  
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Universitas yang sama dengan judul tesis dengan berjudul al—I’jaz al-

Tasysri’ Li al-Quran al-Karim.
23

 Perjalanan Shihab di al-Azhar sampai 

menghantarkannya hingga mendapat gelar MA ini  banyak difokuskan 

pada bidang hafalan sehingga banyak hadist maupun pelajaran fiqih yang 

ia kuasai dan juga berbagai madzab ia kuasai, hal ini semakin menambah 

pengetahuannya tentang berbagai ilmu-ilmu keislamannya. 

Shihab tidak hanya memperoleh pengajaran di sekolah formalnya 

saja, namun pendidikan non formalnya juga banyak diperoleh beliau diluar 

jam kuliahnya dari guru-guru atau syaikh di lingkungan al-Azhar. Diantara 

guru yang berpengaruh di lingkungan universitas al-Azhar adalah syaikh 

Abd Halim Mahmud.
24

 

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikan 

dialmamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya iamenempuh 

gelar doktor di universitas islam tertua itu, akhirnya pada tahun 1982, 

dengan disertasi yang berjudul Nazm al-Durar li al-Biqa ‘i Tahqiq wa al-

Dirasah , ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur’an 

dengan yudisium Summacum laude disertai penghargaan tingkat pertama. 

Quraish Shihab adalah orang pertama di Asia Tenggara yang memperoleh 

gelar tersebut.
25

 Namun penempuhan gelar doktoral M.Quraish Shihab ini 

tidak berlangsung setelah meraih gelar MA, tepatnya ia tempuh setelah 

kepulangannya ke tanah air dengan selisih selama 11 tahun. Selama itu ia 

banyak terlibat dalam lingkungan intelektual di kampung halamannya di 

Ujung Pandang.  
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 M.Quraish Shihab, Membumikan Kalam, ( Bandung: Mizan, 1999(, 65-70.  
24

  M.Mahbub Junaidi, Rasionalitas Kalam M.Quraish Shihab, (Solo;CV.Angkasa Solo, 

2011),39. 
25

 M.Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, ( Bandung; Mizan, 1999), 6.  
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2. Perjalanan Karier M.Quraish Shihab 

Kegiatan quraish shihab mulai padat ketika beliau setelah mendapat 

gelar MA-nya yaitu dengan mengisi jabatan-jabatan intelektual dan 

akademis di IAIN Alaudin Makassar, karena kepawaiannya beliau pun 

dipercaya sebagai pembantu III (bidang akademik) di IAIN Alaudin 

Makassar, selain itu beliau juga mendapat tugas sebagai pembantu 

pimpinan Kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan 

mental. 

Howard menganggap Shihab sebagai orang yang unik bagi Indonesia 

dan terdidik lebih baik dibandingkan dengan pengarang lainnya yang 

terdalam Popular Indonesian Literature of The Qur’an. Di mana 

pendidikan tingginya itu mulai dari MA sampai Ph.D nya kebanyakan 

ditempuh di Al-Azhar kairo. Karena sat itu pendidikan orang-orang di 

Indonesia pada tingkat itu diselesikan di Barat. 

Kemudian beliau kembali lagi ke Kairo untuk melanjutkan 

pendidikannya untuk mencapai gelar doctor. Akhirnya, gelar doctor 

diraihnya selama 2 tahun pada tahun 1982 di almamaternya dahulu yaitu 

Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah menyelesaikan dan meraih 

gelar doctor  beliau kembali ke Tanah Air untuk kedua kalinya mengajar di 

IAIN Alaudin Makassar. Dua tahun beliau mengajar di kampus tersebut, 

kemudian beliau dipindah tugaskan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

untuk mengajar tafsir dan ilmu al-Qur’an di program S1, S2, dan S3 

sampai pada tahun 1998. Masyarakat Jakarta menyambut baik kehadiran 

shihab di Jakarta karena membawa angin segar bagi perubahan. M.Quraish 

Shibab karena dengan kepandaiannya beliau menduduki jabatan sebagai 

Rektor di IAIN Syarif Hidyatullah selama dua periode yaitu pada tahun 

1992-1996 dan periode kedua pada tahun 1996-1998.  
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Tak lama setelah menjabat Rektor selama dua periode, beliau 

dipercaya sebagai menteri agama di era pemerintahan presiden soeharto, 

namun jabatan sebagai rektor tidak berlangsung dan hanya menjabat 

selama dua bulan karena pemerintahan soeharto kala itu dituntut agar 

segera lengser seiring terjadinya pergolakan politik resistensi yang kuat 

terhadap dirinya. Sehingga pada bulan Mei 1998, gerakan reformasi yang 

dipimpin oleh Muhammad Amien Rais, dengan para mahasiswanya 

berhasil menjatuhkan rezim soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun 

lamanya. Hal ini yang menyebabkan kabinet yang baru dibentuk harus 

dibubarkan menteri agama yang dijabat oleh shihab. 
26

   

Setelah soeharto lengser pada tahun 1998 maka kepemimpinan 

Presiden Negara Republik Indonesia digantikan oleh B.J Habibie yang 

merupakan mantan wakil presiden soeharto. Pada masa pemerintahan 

habibie ia dipercaya untuk menjadi Duta Besar RI untuk Negara Republik 

Arab Mesir, sekaligus merangkap menjadi Duta Besar untuk Negara 

Somalia dan Republik Jibouti yang ada di Kairo. Pada waktu inilah shihab 

memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis Tafsir Al-Misbah beserta 30 

juz yang terdiri dari 15 Jilid. Munculnya tulisannya itu semakin 

menguatkan posisi shihab sebagi mufasir yang terkemuka di Indonesia 

bahkan di Asia Tenggara. 

 Setelah selesai menjalankan tugas sebagi Duta Besar ia kembali ke 

Tanah Air dan mendirikan Pusat studi al-Qur’an yaitu lembaga pendidikan 

yang bergerakdi bidang tafsir dimana al-Qut’an sebagai mercusuarnya. 

Selain itu ia juga mendirikan Penerbit Lentera Hati untuk melancarkan 

penerbitan karya-karnyanya. Selain itu ia juga sebagai anggota Lajnah 
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 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia ( Jakarta: PT.Raja 
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Pentasih Mushaf Al-Quran Departemen Agama sejak tahun 1989, dan 

anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional di tahun 1989.  

Bukan shihab namanya kalu bukan menjadi orang yang sibuk 

terbukti ia aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah baik dalam maupun luar 

negeri. Kiprah beliau dalam dunia pendidikan dan dakwah menjadikan 

dirinya untuk selalu aktif dalam dunia sosial kemasyarakatan contoh 

menjadi penceramah yang handal. Beliau seringceramah di masjid At-Tiin, 

Masjid Al-istiqlal bahkan juga diundang dalam stasiun televisi seperti 

RCTI, Metro TV dan lain sebagainya. 

Disamping sebagai ulama yang aktif, beliau juga banyak menulis 

bebrapa buku sehingga ia dikenal penulis yang prolific dan produktif. 

Sebagian bukunya bersisi kajian seputar epostemologi al-Quran hingga 

menyentuh permasalahan hidup dalam kehidupan sosial dalam konteks  

masyrakat indonesia kontemporer. Tidak kurang ada sekitar lima puluh 

judul buku yang ditulis oleh quraish shihab.  

Sudah banyak diketahui bahwa shihab mempunyai ilmu yang 

mumpuni dan memiliki otoritas intelektual dan kapabilitas yang tinggi 

ditambah lagi dengan kemampuanya menyampaikan ide atau gagasan yang 

cemerlang dan menggunkan bahasa yang sederhana, rasional dan moderat 

sehinggah ceramah ataupuhn buku yang ditilis olehnya dapat dengan 

mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.  

 

B. Karya – Karya M.Quraish Shihab 

Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah pada 

berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu 

semakin tinggi frekuensinya sepulangnya ia dari menyelesaikan studi 

doktornya di Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1982. Namun demikian, baru 
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awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku 

untuk menjadikan bacaan khalayak umum. 

Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab selalu merujuk suatu 

persoalan yang dibahas pada ayat al-Qur’an. Hal ini tidak mengherankan 

karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur’an. Karya-karyanya tidaklah 

terbatas pada  bidang tafsir saja, oleh karena itu secara tidak langsung, oa juga 

menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu islam lainnya. Dari karya-karyanya 

terlihat betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan  

secara umum. 

Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan antara lain  

1. Lentera Hati (1994) 

Buku ini adalah kumpulan artikel beliau yang berkaitan dengan tafsir 

yang pernah diterbitkan di harian rubrik pelita hati sejak tahun 1990 

hingga awal 1993, buku ini juga merupakan tulisan singkat dan ringkas 

tentang berbagai hikmah dalam islam, sesuai  dengan judulnya. Buku ini 

bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan pencerahan hati sehingga 

mampu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung 

dalam al-Qur’an. Buku ini berisi 153 tema dan buku ini pertama kali 

diterbitkan bulan februari tahun 1994 hingga november dan telah berhasil 

lima belas kali cetak. 

2. Studi kritis terhadap tafsir Al-Manar 

Buku ini membahas tentang kritikan Quraish Shihab terhadap tafsir 

al-manar, karya Muhammad Abduh dan M.Rasyid ridha. Diterbitkan oleh 

pustaka hidayah , Bandung, cetakan pertama rajab 1415 Hijriah atau 

Desember tahun 1994. 
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3. Wawasan al-qur’an: Tafsir Maudhui atas pelbagai persoalan umat (1996) 

Buku ini memuat 33 Topik Al-Quran mengenai beragai masalah, 

dicetak pertama kali pada tahun 1996. Buku ini telah mengalami beberapa 

cetak ulang pada tahun 1996 saja sampai bulan november, mengalami 

empat kali cetak ulang hingga tahun 2007 buku ini telah berhasil dicetak 

sampai didelapan belas kali sehingga buku ini menjadi best seller karena 

banyak diminati oleh pembaca. 

Didalam buku ini beliau membagi pembhasannya menjadi lima bab 

besar, salah satunya tentang keimanan, muamalah, manusia dan 

masyarakat, aspek kegiatan,manusia dan soal-soal penting lainnya. 

Didalam buku inji ia menggunkan pendekatan tafsir tematik, ia juga 

membahas bagaiamana al-Qur’an berbicara tentang takdir, kematian, 

keadilan, hari akhir, pakaian dan keimanan, makanan, kesehatan, 

perempuan, manusia, agama, politik, iptek, musyawarah dan jihad. 

Dalam buku ini ia menggunakan pendekatan kebahasaan. Karena 

pendekatan ini lebih atraktif dan lebih memukai. Keahlian shihab dalam 

menulis di bidang ini benar-benar terlihat. Beliau menjeljahai pengertian 

kosa-kata ayat secara memikat baik dari pengertikan etimologi, maupun 

pengertian terminologi. Sehingga dengan pendekatan ini beliau ingin 

memperlihatkan bagaimana al-Qur’an bercicara tentang dirinya sendiri. 

Agar orang-orang yang membacanya dapat memperoleh pemahaman yang 

benar tentang maksud al-Qur’an mengenai masalah-masalah tertentu. 

4.  Perempuan  

Sang pencipta tentu sangat tahu bahwa perempuan adalah 

pendamping terbaik laki-laki, sebagaimana halnya laki-laki adalah 

pendamping terbaik bagi perempuan. Tak ada yang lebih tinggi, juga tak 

ada yang lebih rendah. Sebab, tinggi rendahnya kedudukan seseorang di 
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hadapan Allah tidak ditentukan dari jenis kelamin, tapi diukur dari 

ketakwaannya. 

Buku ini menyajikan aneka persoalan seputar perempuan, utamanya 

dilihat dari sudut pandang islam. Penulis membahas, di 

antaranyaPerempuan dengan segala sifat, karakter, dan 

kebiasaanya.Perempuan dan kehidupan rumah tangga: dari pernikahan 

sampai pembentukan keluarga sakinah.Perempuan dan kegiatannya di 

ruang public. 

5. Mukjizat al-Qur’an (1997) 

Buku ini terbit satu tahun setelah terbit buku wawasan al-Quran. 

Menurut pemikiran Quraish, buku ini bermula dari saran sekian banyak 

kawannya agar ia menulis buku tentang mukjizat al-Quran, namun mudah 

dicerna. Ide ini baru terlaksana ketika Quraish mengikuti pelatihan 

startegic managementselam sepuluh minggu di Amhers, Massashusets 

City, Amerika Serikat pada awal 1995 atau Ramadhan 1415 H. 

Setelah kembali ke Indonesia, kelanjutan penulisan buku ini 

terhalang oleh kesibukan Quraish yang luar biasa padatnya. Barulah pada 

Ramadhan 1417 Quraish dapat melanjutkan dan menyelesaikan buku ini.  

Dalam buku  ini Quraish berusaha menampilkan sisi kemukjizatan 

Al-Qur’an dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan gaib Al-

Qur’an. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menggali 

dan memahami kemukjizatan AlQur’an, yaitu pribadi Nabi Saw. sendiri, 

kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu dan cara serta kehadiran Al-

Qur’an.6 Tiga hal ini akan membantu kita dalam memahami mukjizat Al-

Qur’an dalam ketiga aspek tersebut. 
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Menurut Quraish, bahasa Arab digunakan Allah sebagai bahasa Al-

Qur’an karena kekayaan kosakata yang luar biasa dan kemampuannya 

untuk melahirkan makna-makna baru dari akar kata yang dimilikinya. 

Quraish mencontohkan: kata “singa” terdiri dari 500 sinonim, “ular” 200 

sinonim dan “madu” 80 sinonim. Bahkan kata yang menunjukkan 

pengertian “unta” terdiri dari 644 sinonim.7 Dalam aspek ilmiah, meskipun 

Al-Qur’an bukan kitab ilmu pengetahuan, tidak sedikit ayat-ayatnya yang 

berbicara tentang isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan metode 

pengembangannya. Tidak kurang dari 750 ayat di antaranya berbicara 

tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kebenaran Al-Qur’an antara 

lain terungkap dan terbukti dengan banyaknya penemuan ilmiah dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan. 

Buku ini telah membuka mata dan hati pembaca untuk memahami 

bahwa kandungan al-Qur’an sangat luas dan dalam. Keberadaan buku ini 

sangat signifikan mengingat masih langkanya buku berbahasa indonesia 

yang mengungkapkan sisi-sisi kemukjizatan al-Qur’an secara memadai 

dan mendalam serta bahasa dan kalimatnya yang mudah dipahami. 

6. Pengantin Al-Qur’an 

Perkawinan adalah fithrah. Ia merupakan kebutuhan bagi 

kesempurnaan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan 

anjuran bagi mereka yang telah dewasa lagi mampu. Allah memerintahkan 

kepada setiap orangtua untuk membantu perkawinan anak-anak mereka. 

Buku ini berisi delapan nasehat yang bisa dijadikan rujukan oleh 

setiap pasangan suami istri untuk meraih sakinah dalam kehidupan rumah 

tangga mereka. Sebab, salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan 

adalah terwujudnya “ketenangan dinamis”, yang dalam istilah al-Qur’an 

disebut “sakinah”. 
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Buku ini bukan saja bermanfaat bagi mereka yang akan memasuki 

jenjang perkawinan, tetapi bagi mereka yang telah menikah pun akan 

mendapatkan banyak pencerahan yang sangat diperlukan dalam 

menciptakan keluarga sakinah. Karena sakinah bukanlah hadiah atau 

anugerah yang jatuh begitu saja dari langit. Tetapi ia merupakan suatu 

kondisi yang harus diperjuangkan perwujudannya dengan penuh 

kesungguhan, kesabaran, dan pengorbanan! 

Dari penelitiannya tentang kemukjizatan Al-Qur’an ini, Quraish 

menyimpulkan bahwa ketelitian redaksional, isyarat ilmiah serta berita 

gaib Al-Qur’an tidak mungkin dapat diciptakan oleh seorang manusia 

(Muhammad Saw.) yang tidak pandai tulis baca dan hidup di tengah-

tengah masyarakat sederhana yang tidak memiliki tradisi ilmu 

pengetahuan sebagaimana bangsa-bangsa lainnya pada masa itu seperti 

Irak, Persia dan Cina. Masyarakat tempat Muhammad Saw. hidup 

terisolasi dari dunia luar dan jarang menerima informasi tentang situasi 

internasional ketika itu, atau tentang kisahkisah masa lampau. 

 Melalui buku Mukjizat Al-Qur’an Quraish ingin menolak serangan-

serangan kaum orientalis terhadap Al-Qur’an. Adalah sangat naif jika 

dikatakan bahwa Al-Qur’an merupakan buah karya Nabi Muhammad 

Saw., apalagi sebagai jiplakan atas kitab-kitab suci sebelumnya. Namun, 

berbeda dengan sebagian ulama-ulama lain yang cenderung apologis 

membela Al-Qur’an, dalam Mukjizat AlQur’an Quraish tetap 

mengetengahkan sisi objektivitas dan akademis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

7. Tafsir Al-Misbah 

Tafsir Al-Mishbah diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 dan 

disambut dengan baik oleh kaum muslim Indonesia umumnya dan peminat 
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tafsir Al-Qur’an khususnya. Tafsir Al-Mishbah wajah baru dilengkapi 

dengan navigasi rujukan silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah 

dipahami serta pengemasan yang lebih menarik. Tafsir Al-Mishbah 

menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang memuat kajian tafsir Al-

Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Qur’an alumnus 

Universitas Al-Azhar, Kairo (Mesir). Dengan kedalaman ilmu dan 

kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna sebuah kosakata dan 

ayat Al-Qur’an, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak. Tafsir yang 

terdiri dari 15 volume besar ini menafsirkan Al-Qur’an secara tahlîlî, yaitu 

ayat per ayat berdasarkan tata urutan Al-Qur’an. Inilah yang membedakan 

tafsir ini dengan karya M. Quraish Shihab lainnya semisal Lentera Hati, 

Membumikan al-Qur’an, Wawasan Al-Qur’an, Mukjizat Al-Qur’an, 

Pengantin Al-Qur’an, dan selainnya yang menggunakan pendekatan 

tematik (mawdhû‘î), menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan topik 

tertentu, bukan berdasarkan tata urutannya dalam mushaf. Ada beberapa 

prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, 

baik tahlîlî maupun mawdhû‘î, di antaranya bahwa Al-Qur’an merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Al-Mishbâh, beliau tidak 

pernah luput dari pembahasan ilmu al-munâsabât yang tercermin dalam 

enam hal: 

a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah; 

b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawâshil); 

c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; 

d. Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya; 

e. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah 

sesudahnya; 

f. Keserasian tema surah dengan nama surah. 
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Tafsir Al-Mishbah banyak mengemukakan ‘uraian penjelas’ 

terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang 

mumpuni, informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa 

penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi 

hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan 

tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk 

menelaahnya.  Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak 

karyanya, pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, 

merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas 

dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi 

penamaannya, Al-Mishbah berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang 

mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi 

oleh cahaya Al-Qur’an. Penulisnya mencitakan Al-Qur’an agar semakin 

‘membumi’ dan mudah dipahami. 

8. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat 

(2006)  

Buku ini merupakan kumpulan karangan penulis yang pernah 

disampaikan dalam berbagai forum ilmiah dan diskusi sejak tahun 1992 

hingga 2006. Dapat dikatakan bahwa buku ini merupakan kelanjutan dari 

“Membumikan” Al-Qur’an, yang memuat makalahmakalah penulisnya 

hingga tahun 1992. Dalam buku ini, dengan gaya bahasa yang 

komunikatif, mudah dipahami dan memikat, Quraish mengkaji berbagai 

persoalan. Dari 27 tulisan yang ada, Quraish membaginya menjadi lima 

bagian, yaitu: agama dan keberagamaan, umat Islam dan tantangan zaman, 

agama dan pembaruan, Al-Qur’an dan persoalan tafsir serta agama dan 

kebangsaan. Semuanya ditinjau dari sudut pandang Al-Qur’an. 
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9. Filsafat Hukum Islam, diterbitkan di Jakarta oleh Departemen Agama 

tahun 1987.  

10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah. Diterbitkan oleh 

penerbit Mizan di Bandung, cetakan pertama dicetak bulan Maret atau 

Zulqa’dah tahun 1999 M/ 1419 H. 

11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Alquran dan Hadis  yang 

diterbitkan oleh penerbit Mizan di Bandung. Dicetak pertama sekali bulan 

April tahun 1999. 

12. Fatwa-Fatwa  M.  Quraish  Shihab  Seputar  Ibadah  dan  Muamalah  yang  

diterbitkan  di Bandung oleh Penerbit Mizan, dicetak pertama sekali bulan 

Juni tahun 1999. 

13. Fatwa-Fatwa  M.  Quraish  Shihab  Seputar  Wawasan  Agama,  diterbitkan  

di  Bandung  oleh penerbit Mizan, dicetak pertama sekali bulan Desember / 

Ramadhan tahun 1999. 

14. Fatwa-Fatwa  M.  Quraish  Shihab  Seputar  Tafsir  Alquran,  diterbitkan  

di  Bandung  oleh Mizan, dicetak pertama sekali bulan Desember 

/Zulhijjah tahun 2001. 

15. Lentera Alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan, diterbitkan di Bandung 

oleh Mizan, cet 1 edisi baru bulan Januari tahun 2008 21. 

16. Sahur Bersama M.  Quraish Shihab. Diterbitkan di Bandung oleh penerbit 

Mizan, cetakan pertama tahun 1997.  Buku ini juga pernah di cetak lagi  

pada  tahun 1999 oleh penerbit yang sama yaitu Mizan. 

17. Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur. 

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung, dicetak pertama kali tahun 

1998. 

18. Yang  Tersembunyi:  Jin,  Iblis,  Setan  dan  Malaikat  dalam  Alquran  

Hadis  serta  Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini. 
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Diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Lentera Hati, dicetak pertama kali 

bulan September atau Jumadil Akhir tahun 1999 M/ 1420 H. 

19. Untaian  Pertama  Buat  Anakku:  Pesan  Alquran  untuk  Mempelai.  

Diterbitkan  di  Bandung oleh Penerbit Al-Bayan tahun 1995. 

20. Tafsir  Alquran  al-Karim:  Tafsir  atas  Surat-Surat  Pendek  Berdasarkan  

Urutan  Turunnya Wahyu, diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, 

cetakan pertama Jumadil Ula 1418 H/ September 1997. 

21. Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa)  

22. Pengantin al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 1999); 

23. Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa) 

24. Fatwa-fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999) 

25. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987); 

26. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990); 

27. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departeman Agama) 

28. Tafsir al-Qur’an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997) 

29. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999); 

30. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000) 

31. Jilbab  Pakaian  Wanita  Muslimah;  dalam  Pandangan  Ulama  dan  

Cendekiawan  

32. Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004) 

33. Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena (Jakarta: 

Lentera Hati, 2004) 

34. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005) 

35. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam  

(Jakarta: Lentera Hati, 2005). 

36. Rasionalitas al-Qur’an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera 

Hati, 2006) 
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37. Menabur  Pesan  Ilahi;  al-Qur’an  dan  Dinamika  Kehidupan  Masyarakat  

(Jakarta:  Lentera Hati, 2006) 

38. Wawasana al-Qur’an; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 

2006) 

39. Asma’ al-Husna; Dalam Perspektif al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati) 

40. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz ‘Amma  

(Jakarta: Lentera Hati) dan lain sebagainya.
27

 

 

C. Corak Pemikiran M.Quraish Shihab 

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan 

seorang penafsir (mufassir) dalam memahami Al-Qur’an. Biasanya, seorang 

penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan Al-

Qur’an. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan 

atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Menurut Quraish, corak-corak 

penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah: 

1. Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk 

Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orangorang Arab sendiri di 

bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada 

mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Qur’an di 

bidang ini; 

2. Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab-kitab 

filsafat yang memengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-

penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka 

masih meyakini agama dan kepercayaan lama mereka; 

                                                           
27

 https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab#Karya,(diakses tanggal 26 

Februari 2019 pukul 14.39 WIB) 
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3. Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan 

dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan modern; 

4. Corak fiqh atau hukum. Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam 

Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya 

berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. 

5. Corak tasauf. Corak ini timbul akibat munculnya gerakangerakan sufisme 

dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, 

atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan; 

6. Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini bermula dari ulama Mesir modern 

Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba menjelaskan petunjuk-

petunjuk ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi 

penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk Al-Qur’an 

dengan bahasa yang mudah dimengerti.
28

 

Membaca karya-karya tafsir Quraish terasa kesan bahwa penafsirannya 

bercorak sosial kemasyarakatan. Quraish, melalui pemahamannya terhadap 

ayat-ayat Al-Qur’an, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial 

kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab 

dengan mendialogkannya dengan Al-Qur’an. Quraish berusaha 

memperlihatkan bagaimana Al-Qur’an berbicara tentang permasalahan-

permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan Al-Qur’an terhadap 

permasalahan itu. Dengan demikian akan terasa bahwa Al-Qur’an merupakan 

pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia. 

 

                                                           
28

 Muhammad iqbal , Metode Penafsiran Al-Qur’an M.Quraish shihab, Oktober 2010, 

vol 6, No 2. 
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BAB III 

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT  

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB 

 

A. Makna Keluarga Saki>nah menurut M.Quraish Shihab 

Keluarga atau rumah tangga yang dibentuk oleh siapapun pada 

dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan 

hidup. dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan 

orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk untuk memadu rasa 

kasih dan sayang dia antara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk 

menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh 

anggota keluarga. 

Agama adalah ketentuan-ketentuan tuhan yang membimbing dan 

mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia berperanan 

ketika pemeluknya memahami dengan baik dan benar, menghayatu dan 

mengamalkan ketentuan itu. agama akan lumpuh serta hilang fungsi dan 

peranannya jika pemahaman, penghayatan dan pengalaman itu tidak mendapat 

tempat dalam kehidupan pemeluknya. Karena itu, uraian tentang judul di atas 

mengundang pembicaraan tentang tuntutan agama menyangkut pernikahan 

serta fungsi dan tujuannya. 

Dalam pandangan al-Qur’an salah satu tujuan utama pernikahan adalah 

untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan warahmah anatara suami, istri 

dana anak-anaknya. 
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 Kata saki>nah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf 

sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari 

kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata  kata yang terdiri dari 

ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, 

rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan 

setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di 

luar rumah. Memang pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak 

digunkan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah 

sebelumnya ada gejolak. Setiap jenis kelamin-lelaki atau perempuan, jantan 

atau betina-dilengkapi. Allah dengan alat serta aneka sifat dan kecenderungan 

yang tidak dapat berfungsi secara sempirna jika ia berdiri sendiri.
29

  

Pendapat  M.  Quraish  Shihab  di  atas,  menunjukkan  bahwa  

keluarga  saki>nah memiliki  indicator  sebagai  berikut:  pertama,  setia  

dengan  pasangan  hidup;  kedua, menepati  janji;  ketiga,  dapat  memelihara  

nama  baik;  saling  pengertian;  keempat, berpegang teguh pada agama. 

Kembali  pada  pengertian  keluarga  saki>nah,  bahwa  penggunaan  nama  

saki>nah diambil dari al-Qur'an surat 30 ayat 21, demikian juga dalam hadi>th.  

Litaskunu ilaiha, yang  artinya  bahwa  Tuhan  menciptakan  perjodohan  bagi  

manusia  agar  yang  satu merasa tenteram terhadap yang lain.  

Dalam bahhasa Arab, kata saki>nah  di dalamnya terkandung arti 

tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh 
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pembelaan. Pengertian ini  pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan 

hadis dalam konteks kehidupan manusia.  

Perlu diketahui bahwa saki>nah bukan sekedar apa yang terlihat pada 

ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini 

bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahanan, atau kebodohan. Akan tetapi, 

sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan 

dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat 

menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan 

pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna saki>nah secara umum dan 

makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang 

hendak menyandang nama keluarga saki>nah.  

Saki>nah tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk 

mendatangkannya. Kalbu harus disipakan dengan kesabaran dan ketaqwaan, 

karena Sakinah diturunkan Allah ke dalam Kalbu. Saki>nah diperoleh setelah 

melalui beberapa Fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat 

tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan 

hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah  atau 

perjuangan melwan sifat-sifat yang tercela dan mengedapankan sifat terpuji, 

mengedpanan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan 

pada Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan kesemua itu dapat 

disimpulkan  sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.
30
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Jadi, keluarga saki>nah adalah kondisi yang sangat ideal dalam 

kehidupan keluarga, dan yang  ideal  biasanya  jarang  terjadi,  oleh  karena  itu  

ia  tidak  terjadi  mendadak,  tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang 

memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta  pengorbanan  terlebih  

dahulu.  Keluarga  saki>nah  merupakan  subsistem  dari sistem sosial menurut 

al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong. 

Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan 

bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Untuk maksud 

itu pula Allah SWT menciptakan dalam diri setiap makhluk hidup dorongan 

untuk menyatu dengan pasangannya. Ini bukan hanya pada manusia, tetapi 

pada semua mahkluk. Cinta yang bergejolak didalam hati dan yang diliputi 

oleh ketidakpastian, akan membuahkan saki>nah atau ketenangan dan 

ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.
31

 

Benar bahwa sewaktu waktu manusia bisa senang dalam 

kesendiriannya, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Manusia telah menyadari 

bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya 

lebih mampu menghadapi tantangan. Alasan-alasan inilah maka manusia 

menikah, berkeluarga, bahkan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan 

tetapi, harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong 

oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari apa itu. Ia adalah dorongan 

untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, 

termasuk saat ia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan oleh 
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istri pula, lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan 

serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak, bukan saja saat mereka berada 

ditengah keluarga, melainkan juga sepanjang masa dan tentunya bisa 

membentuk dan menjadi keluarga yang saki>nah. 

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggungjawab atas segala 

sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan dari salah satu keduanya adalah 

juga kebahagiaan bagi yang lain. Hendaknya kerja sama antara keduanya 

dibangun diatas dasar cinta kasih yang tulus. Masing-masing mereka berusaha 

untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah. Dan mencintainya sampai 

pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia. 

Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin 

cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem 

keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan perananya 

sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas 

hidup sehari-hari. Dengan berpijak dari keterangan tersebut jika suami istri 

menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin 

dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidak-tidaknya  bisa mendekati itu. 

Saki>nah harus didahului oleh gejolak menunjukkan bahwa ketenangan 

yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga 

ada saat ketika gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi. Namun, ia dapat 

segera tertanggulangi lalu melahirkan sakinah. Ia tertanggulangi bila agama 

yakni tuntutan-tuntutannya dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga, atau 

dengan kata lain bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga. 
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Perlu diketahui bahwa saki>nah bukan sekedar apa yang terlihat pada 

ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini 

bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahanan, atau kebodohan. Akan tetapi, 

sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan 

dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat 

menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan 

pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna saki>nah secara umum dan 

makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang 

hendak menyandang nama keluarga saki>nah. 

Saki>nah tidak datang begitu saja ada beberapa syarat untuk 

mendatangkannya. Kalbu harus disipakan dengan kesabaran dan ketaqwaan, 

karena Sakinah diturunkan Allah ke dalam Kalbu. Saki>nah diperoleh setelah 

melalui beberapa Fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat 

tercela dengan cara menyadari dosa yang telah diperbuat dan memutuskan 

hubungan yang kelam dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah  atau 

perjuangan melwan sifat-sifat yang tercela dan mengedapankan sifat terpuji, 

mengedpanan yang baik dengan yang buruk, sambil memohon pertolongan 

pada Allah dengan berdzikir mengingat-Nya. Dan kesemua itu dapat 

disimpulkan  sebagai upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.
32

 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna 

keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah 

tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus 
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disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah 

SWT ke dalam kalbu.  

 

B. Kriteria Keluarga Saki>nah menurut M.Quraish Shihab 

Walaupun manusia adalah makhluk yang paling sempurna secara akal, 

manusia adalah makhluk sosial  yang  membutuhkan  keberadaan orang  lain 

untuk  memenuhi kebutuhannya.  Salah  satu  sifat  sosial  manusia  yaitu 

mengikat diri dalam  sebuah ikatan keluarga. 

Keluarga adalah unit terkecil didalam masyarakat yang berfungsi 

sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram, dan 

sejahtera dalam susasana kekarabatan dan keakraban diantara anggota 

keluarga. Dalam pengertian yang sempit keluarga  adalah orang tua dan anak-

anaknya.
33

 

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu 

dihadapkan pada problematika atau permasalahan yang kompleks masalah 

yang ada hubungannya dengan internal keluarga, ataupun eksternal keluarga. 

Masalah yang dihadapi oleh sekelompok orang yang jadi satu dalam sebuah 

keluarga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan masalah yang dihadapi 

oleh institusi. 

Didalam Islam keluarga yang baik adalah keluarga disebut dengan 

keluarga sakinah. Ciri utama didalam keluarga ini adalah adanya cinta kasih 

yang selamanya antara suami dan istri. Keluarga sakinah pada dasarnya 
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memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam 

pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan 

publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam setiap manusia diakui 

sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggungjawabkan 

kepada suami atau sebaliknya. 
34

 

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

Keluarga dalam istilah fiqh tersebut usra atau qirabah yang telah menjadi 

bahasa indonesia yakni kerabat.
35

 Didalam kamus besar bahasa indonesia 

sakinah adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Sakinah 

berasal dari kata “sakana, yaskunu, sakinatan” yang artinya rasa tentram, 

aman dan damai. Jadi keluarga saki>nah adalah keluarga yang utuh, ada suami, 

istri, serta anak, yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, 

aman, dinamis, dan aktif, yang asah, asih dan asuh.
36

 

Idealnya dalam sebuah pernikahan itu melahirkan jalinan ketentraman 

(sakinah), rasa kasih sayang sebagai suatu kebahagiaan yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan 

dapat terciptanya keluarga yang saki>nah, mawadh, dan warohmah.  

Munculnya istilah keluarga saki>nah tidak terlepas dari adanya 

landasan normatif yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun landasan normatif 

yang menjadi dasar dibentuknya keluarga adalah surat Ar-ruum ayat 21 yang 

berbunyi : 
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1.      
   

   
      
    

    
 

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan  

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya akamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantara kamu  rasa kasih-sayang .ssungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”  

 

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa keluarga saki>nah merupakan 

impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam 

rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga 

terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur 

individu-individu maupun keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Dan Islam 

memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan 

kententraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi 

pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga saki>nah yang 

islami. Mereka (suami dan istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk 

berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah SWT.
37

 

Cinta, mawaaddah, rahmah dan amanah Allah, itulah tali-temali 

ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, 

masih ada rahmat dan kalaupun ini tidak tersisa,masih ada amanah dan selama 
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pasangan itu beragama, amaanahnya terpelihara, karena al-Qur’an 

memerintahkan,
38

 

   
    

    
       

Artinya : “Pergauilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu  tidak lagi 

menyukai ( mencintai) mereka (jangan putuskantali perkawinan), 

karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah 

menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak (QS An-

Nisa (4) 19 

 

Mawaddah tersusun dari huruf-huruf m-w-d-d, yang maknanya 

berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Mawaddah adalah kelapangan dada 

dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah 

yang mencintai sekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. 

Tetapi yang bersemai dalam hati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan 

hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang-orang yang bercinta. Ini 

disebabkan hatinnya begitu lapang dan ksosong dari keburukan sehingga 

pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin 

(yang mungkin datang dari pasangannya). Suatu keluarga yang mawaddah 

menurut shihab adalah suatu keluarga yang memiliki kelapangan jiwa, dan 

kekosongan hati untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. 

Hal ini memperjelas bahwa dalam suatu keluarga dibutuhkan adanya 

kelpangan jiwa seperti dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang 

ada pada pasangan masing-masing. Kriteria lain yang mempunyai mawaddah 

adalah bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk melakukan 
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hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa didalam 

keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pedoman 

dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagi kiblat dalam 

menyelesaikan masalah yang muncul.
39

 

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat 

menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk 

memberdayaknnya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing 

suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi 

mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala hal yang 

mengganggu dan mengeruhkannya.  

Menurut shihab adanya rahmat atau kasih sayang merupakan salah 

satu  kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang 

merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih 

sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, 

menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, 

tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota 

keluarga yang satu dengan yang lainnya.
40

 

Al-Qur’an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan 

karena betapapun hebatnya seseorang, pasti ada kelemahan dan betapapun 

lemahnya seseorang, pasti ada juga kelemahnnya. Suami dan istri tidak luput 

dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling 

melengkapi. 
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Artinya :  istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu 

adalah pakaian untuk mereka (QS AL-Baqarah (2); 18 

 

Ayat ini tidak hanya mengsiyaratkan bahwa suami istri saling 

membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga 

berrti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki 

kekurangan harus dapat berfungsi” menutup kekurangan pasangannya”, 

sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya. 

Pernikahan adalah amanah, digarisbawahi oleh rasul SAW dalam 

sabdanya, “ kalian menerima istri berdasar amanah Allah”. 

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai 

dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayannya bahwa apa yang 

diamanatkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaanya aman 

ditangan yang diberi amant itu. 

Istri adalah amanah dipelukan suami, suamipun amanah dipangkuan 

istri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui 

perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman itu. suami demikian juga istri 

tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada 

pasangannya. 

Kesediaan seorang istri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, 

meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan 

“mengganti” semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki. 

“asing” yang  menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang 
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paling dalam. Semua itu merupakan hal yang sunnguh mustahil, kecuali jika ia 

merasa yakin bahwa kebhagiaannya bersama suami akaj lebih besar dibanding 

dengan kebahagiannya dengan ibu bapak, dan pembelaan suami terhadapnya 

tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan 

inilah yang dituangkan istri kepada suaminya dan itulah yang dinamai  al-

Qur’an mitsaqan ghaliza (perjanjian yang amat kokoh (QA An-Nisa’(4);21).
41

 

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulakan bahwa kriteria 

keluarga saki>nah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah keluarga yang 

tenang,  bahwa didalam keluarga tersebut terdapat kekosongan untuk 

melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, dalam artian bahwa 

didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan nilai-nilai agama sebagai 

pedoman dan arahan dalam membina keluarga. Agama dijadikan sebagai 

kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, 

menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling 

membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan 

antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. 

 

C. Tahapan-Tahapan Untuk Menuju Keluarga Saki>nah menurut M.Quraish 

Shihab 

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat dan 

kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkan 
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ketenangan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan itu, lalu 

menjadikan anatar mereka Mawaddah dan rahmat, yakni menganugerahi 

mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga daoat lahir 

dari pernikahan mereka mawaddah dan rahmat. 

Kelirulah yang beranggapan bahwa dengan pernikahan otomatis allah 

menganugerahi pasangan itu mawaddah dan rahmat karena, jika demikian, 

pastilah kita tidak akan menemukan pernikahan yang gagal. Sekian banyak 

tuntutan agama yang tersurat dan tersirat yang harus diindahkan oleh pasangan 

suami istri sehingga sakinah, mawaddah, dan rahmat itu dapat menghiasi 

rumah tangga mereka. 

Mawaddah harus diusahakan karena hati berada di “tangan” Tuhan, 

yang kuasa membolak-balikannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka 

Nabi SAW. Menegaskan bahwa cinta berada dalam kuasa Allah. 

Karena Allah menjadi pemisah antara hati manusia sendiri, peranan 

allah menyangkut hati manusia sangat besar. Hati manusia berada di antara 

“jari-jar tuhan”. Dia yang membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan. 

Hati adalah wadah perasaan, seperti amarah, senang, benci, iman, 

ragu, gelisah dan sebagainya. Kesemuanya tertampung didalam hati. Kita pasti 

pernah mengalami perbedaan gejolak hati dan perpindahan yang begitu cepat 

antara senang dan susah, kegelisahan dan ketntraman, bahkan cinta dan benci. 

Kita juga pernah mengalami  hati mengingkan sesuatu, tetapi akal anda 

menolaknya. Ini bukti bahwa kita tidak menguasai hati. Allah lah yang 
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menguasainya ketika terjadi gejolak yang bertolak itu, itu adalah bukti adanya 

peranan Tuhan dan kedekatan-Nya kepada hati manusia.
42

 

Akan tetapi, jangan menduga bahwa menduga bahwa semua yang 

tertampung  di dalam hati atau perubahan dan terbolak-balinya perasaan adalah 

hasil perbuatan Tuhan yang berlaku sewenang-wenang. Jangan menduga 

demikian karena nafsu dan setan pun ikut berperan dalam gejolak hati. Ada 

was-was dan rayuan yang dilakuakn setan. Ada juga dorongan nafsu manusia. 

Jika bisikan berkaitan dengan tuntunan tauhid atau ajakan Nabi Muhammad 

SAW., ketika itu pilihlah ajakn tersebut karena yang menyeru anda ketika itu 

adalah gerakan oleh yang digerakkan oleh Allah. 

Qur’an surat al-anfal (8)’, 63 yang berbicara dalam konteks penyatuan 

hati dan jalinan hubungan harmonis antara 2 kelompok masyrakat madinah aus 

dan kharaj yang tadinya selama bertahun-tahun berperang, menegaskan bahwa 

”Dia (Allah yang maha kuasa) yang mempersatukan hati mereka. Seandainya 

engkau membelanjakan semua apa yang berada dibumi, niscaya engaku tidak 

dapat mempersatuak hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan mereka”.  

 

Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa cinta tidak dapat dibeli 

dengan harta. Ia hanya dapat diraih dengan bantuan Allah melalui budi pekerti 

yang Liuhur. 

Setiap orang memiliki naluri cinta dan benci. Cinta dan benci adalah 

dua hal yang tidak dapat lepas dari kehdiupan. Seandainya kita semua hanya 

membenci, niscaya hidup tidak akan berhasil. Demikian juga sebaliknya, jika 

segala sesuatu disenangi atau dicintai termasuk yang bertolak belakang maka 
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hidup pun tidak akan tegang. Kebencian dapat bertambah bila keinginan dan 

kebutuhan tidak dipenuhi padahal yang diinginkan itu dimiliki orang lain. Di 

sisi lain, kecintaan terhadap sesuatu akan sangat dipertahankan bila sesuatu itu 

sangat dibutuhkan atau langka. Kebencian melahirkan permusuhan yang pada 

gilirannya melahirkan perkelahian. Bahkan pertumpahan darah serta 

permbinasaan jiwa dan harta. Allah SWT mempersatuak jiwa masyrakaat 

islam memlalui ajaran islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kekikiran 

dan kelobakan terhadap kenikmatan materi dikikis dengan menyadarkan 

manusia bahwa ada kenikmatan yang melebihinya, yakni kenikmatan ukhrawi. 

Hidup duniawi hanya betrsifat sementara, dan ada hidup sempiurna lagi abadi 

di akhirat nanti. Jalan meraih hal tersebut antara lain adalah kesediaan 

memberi dan berkorban untuk sesama. Demikian itu sebagian tuntutan allah 

yang disampaikaan oleh Rasul SAW, yang kemudian diterima dengan penuh 

kesadaran oleh kaum mukminin. Inilah yang melhirlan cinta dan menjauhkan 

benci dari hati mereka sehingga hati mereka saling terpaut dan pada akhirnya 

lahir hubungan harmonis. Ditempat lain ditegaskan-Nya bahwa, 

“Sesungguhnya oraang-orang yang beriman dan beramal sholeh, Allah Yang 

Maha Kuasa Pah akan menjadikan bagi mereka wudda (cinta plus)” . 

(QS.Maryam (19);96). Dengan demikian, dia mampu memberi dan menerima 

mawaddah. Dia tidak akan bertepuk sebelah tangan.
43

 

Kini banyak sekali orang yang dinilai telah menjalin cinta antar-

mereka sebelum pernikahan, tetapi ternyata, setelah pernikahan, cinta itu layu, 
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bahkan terjadi perceraian dan permusuhan. Sebaliknya, dulu banyak 

pernikahan yang tidak didahului oleh cinta-bahkan oleh perkenalan pun tetapi 

kehidupan rumah tangga mereka sedemikian kukuh dan ternyata antara mereka 

terjalin hubungn cinta yang demikian mesra melebihi kemesraan para muda-

mudi dewasa ini yang “bercinta” sebelum pernikahan. Kenyataan di atas 

membuktikan bahwa ada keterlibatan Allah dalam langgengnya cinta yang 

dianugerahakn-Nya kepada mereka yang beriman dan beramal shaleh atau 

dengan kata lain, kepada mereka yang mengikuti tuntunan-tuntunan-Nya 

kepada mereka yang beriman  dan beramal sholeh atau, dengan kata alain, 

kepada mereka yang mengikuti tuntunanya. 

Diatas, ketika penulis menguraikan makna waddah, penulis telah 

kemukakan penyatuan diri dua orang yang bercinta sehingga masing-masing 

bagaikan berkata keada kekasihnya “Jika engkau berbicara maka kata hatiku 

yang engkau ucpakan, dan bila engkau berkeinginan maka keinginanamu yang 

aku cetuskan. Engkau adalah aku, dan aku adalah engaku”. Makna inilah 

yang diisyratkan oleh kata anfusikum pada ayat dalam QS.Ar-ruum (30);21 

hyang dikutip di atas. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari kata nafs yang 

antara lain berarti jenis, diri, atau totalitas sesuatu. Penggunaan akata 

anfsuikum mengisyaratkan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu 

sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam 

perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan 

langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan 

mnghembuskan nafasnya. Itu sebabnya dinamai zawaj, yang berarti 
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keberpasangan, disamping dinamai juga nikah yang berarti penyatuan rohani 

dan jasmani. 

Penyatuan itu harus di perjuangkan dua orang yang lahir dari oang tua 

yang sama, hidup ditengah keluarga yang sama pula, tidak otomatis menyatu 

pikiran dan perasaan serta kecenderungan dan keinginanya, apalagi dua orang 

yang berbeda jenis kelamin dan lahir dan besar dilingkungan keluarga yang 

berbeda. 

Agar nikah (penyatuan) dan zawaj (keberpasangan) itu langgeng lagi 

diwarnai dengan sakinah, agama menekankan sekian banyak hal, antara lain: 

1. Kesetaraan 

Kesetaraan ini mencangkup banyak aspek seperti kesetaraan dalam 

kemanusiaan. Tidak ada berbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan 

perempuan. Sekian kali kitab suci al-quran ba’dhukum min ba’dh 

s(sebagian kamu dari sebagian yang lain) ini adalah satu istilah digunakan 

untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekalgus 

bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna. Ia baru 

sebagian demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya 

baru juga sebagian. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama 

QS.Al-Imron (3);195 yang menggunak istilah tersebut berpesan bahwa 

baik laki-dan perempuan lahir dari sebagian lelaki dan sebagian 

perempuan, yakni perbaduan anatara sperma laki-laki dan indung telur 

perempuan. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan 

derajat antar-mereka. 
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Kalimat serupa dikemukakan dalam hubungan suami istri, “ 

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mas kawin, padahal 

sebagian kamu telah) bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami 

istri” QS-An-Nisa 421. “ percampuran “ yang direstui Allah terjadi berkat 

kerja sama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang 

terdalam, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan diantara 

keduanya. 

Dahulu, ulama-ulama menekankan kafaan dari segi keturunan dan 

agama. Namun, kini kafaah dan kesetaraan lebih ditekankan disamping 

pada pandangan hidup atau agama, juga pada budaya, tingkat pendidikan, 

serta usia. 
44

 

2. Musyawarah 

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai dengan tidak adanya 

cekcok anatar suami istri karena bisa saja cekcok tidak terjadi bila salah 

satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya, 

menerimanya tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan 

keberatannya. Pernikahan semacam ini memang dapat memenuhi 

kebutuhan jasmani termasuk biologis kedua pasangan tetapi, pada 

hakikatnya, bukan pernikahan yang semacam ini yang sukses dan 

mengantar kepada kebaahagiaan lahir dan batin. Pernikahan yang 

melahirkan mawaddah dan rahmah adalah pernikahan yang didalamnya 

ke.dua pasangan mampu berdiskusi menyangkut segala persoalan yang 
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mereka hadapi, sekaligus keluesan untuk menerima pendapat mitranya. 

Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi 

kehormatan siapa yang menerima itu. pernikahan meraih sukses bila kedua 

pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah take and give, 

kaki harus silih berganti ke depan, dan bahwa hidup berumah tangga, 

walaupun disertai dengan aneka masalah dan kesulitan-jauh lebih baik 

daripada hidup sendiri-sendiri. Aneka keinginan atau problema yang 

dihadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan 

kedua belah pihak. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi 

ketika seseorang merasa lebih unggul daripada yang lain. Musywarah tidak 

diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apalgi yang perlu 

dimusyawrahkan bila semua telah disepakati. Kalau demikian, perintah 

agama agar dalam kehidupan rumah tangg suami istri bersmusyawarah, 

menunjuukan bahwa agama mengakui adanya perbedaan tetapi dalam 

kesetaraan. Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. 

Ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Perbedaan itu, bukan saja 

pada alat reproduksinya, tetaapi juga struktur fisik dan cara berfikirnya. 

Perbedaan ini tidak menjadikan salah satu jenis kelamin lebih unggul atau 

istimewa dari yang lain, tetapi justru dengan menggabungakan keduanya 

terjadi kesempurnaan kedua pihak. Dengan pernikahan/keberpasangan itu 

lahir kerja sama, dan dengan kerja sama hidup dapat berkesinambungan 

lagi harmonis. Seandainya jarum tidak lebih keras daripada kain, atau 

cangkul tidak lebih kuat daripada tanah, tidak akan ada jahit-menjahit, 
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tidak juga berhasil pertanian. Dan harus disadari bahwa kekautan atau 

kelemahlembutan disini sama sekali tidak menunjukkan superioritas satu 

pihak atas pihak lain, tetapi masing-masing memiliki keistimewaan dan 

masing-masing membutuhkan yang lain guna tercapainya tujuan bersama. 

Pada saat bermusyawarah atau berkomunikasi, banyak sekali 

tuntunan dan tata cara yang diajarkan agama, mulai dari sikap batin dan 

ketersidaan memberi maaf, kelemhlembutan dan kehalusan kata-kata, 

sampai kepada ketekunan mendengar mitra atau bermusyawarah. Masing-

masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta 

memiliki ketrampilan dan mengungkapkannya, di samping mampu pula 

mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa 

mengambil kesimpulan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan 

pandangan, slah seorang harus mampu menyatakan bahwa, “ boleh jadi 

engkau yang benar”. Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat” aku 

cinta atau aku bangga padamu”. Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh 

kesadaran akan tercetus selama mawaddah dan rahmat menghiasi jiwa 

mereka.
45

 

3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan 

Kitab suci al-quran menggarisbawahi bahwa suami maupun istri 

adalah pakaian untuk pasangannya. Ayat ini menggarisbawahi sekian 

banyak hal yang harus disadari oelh suami dan istri guna terciptaanya 

keluarga sakinah. kalau dalam kehidupan normal sehari-hari seseorang 
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tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat 

dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian 

berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula 

pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan 

jasmani masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi 

pemakainya, suami adalah hiasan bagai istrinya, demikian pula sebaliknya. 

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragm tidak hanya dalam bidang 

jasmani atau seks tetapi juga ruhani sedemikian banyak hingga dia tidak 

putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu 

pula cinta memudar dan pernikahan goyah.  

Sementara pakar menyatakan bahwa seorang suami sangat butuh 

untuk merasa bahwa ia dinilai penting oleh istrinya, menghargai 

pekerjaanya, serta bangga dengannya. Ia juga memperlukan 

dorongan0dorongannya. Sedangkan, istri untuk merasakan bahwa 

suaminya selalu berada disampingnya dengan segala ptensi dan 

kemampuannya lagi  mampu membelanya serta menyiapkan baginya 

kehidupan yang tenang dan damai. Istri juga ingin merasakan cemburu 

terhadapnya, dan merasakan bahwa ia merasakan bahwa ia disunting bukan 

karena butuh padanya tetapi dicintainya. Pernikahan adalah gabungan 

antara kekuatan dan kelemahan. Pada saat anda memberi, anda kuat , dan 

pada saat menerima anda lemah.  

Ada juga pakar yang menggarisbwahi bahwa istri mendamabbakan 

perhatian,  Sedangkani mengharapkan suami mengharapkan kepercyaan, 



66 
 

 

istri menuntut pengertian, sedangkan suami menuntut penerimaan; istri 

merindukan penghormatan, sedangkan suami mengharapkan 

pengharapkan., istri meminta penegasan, sedangkan suami persetujuan., 

istri mebutuhan cinta dan jaminan, sedangkan suami kekaguman dan 

dorongan. Akhirnya, keduanya, baik suami atau istri tidak dapat hidup 

bersama tanpa kesetiaan. 

Tidak mudah menetapkan tolok ukur kebahagiaan pernikahan, sebab 

ukuran kebahagiaan seseorang dengan orang lain tidaklah sama. Namun 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

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

menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat 

bahkan kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia 

lain sebagai teman hidup selain dia. 

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

kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin ikut memikul 

penderitaan pasangannya betapapun kecil. 

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

memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan. 

4. Bila salah seorang memberi kepada pasangannya ia pun merasa 

menerima sesuatu dari pasangannya. 

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

kedamaian. 
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Tentu saja kelimanya tidak dapat tercapai tanpa adanya peranan yang 

sangat besar dari jiwa manusia yang meyakini bahwa pernikahan adalah 

sesuatu yang suci dan sakral.
46
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan, yaitu : 

1. Makna keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab adalah bahwa 

keluarga saki>nah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi 

kehadirannya kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan 

karena saki>>nah diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu.  

2. Kriteria keluarga saki>nah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah 

keluarga yang tenang,  bahwa didalam keluarga tersebut terdapat 

kekosongan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, 

dalam artian bahwa didalam keluarga tersebut selalu mengedepankan 

nilai-nilai agama sebagai pedoman dan arahan dalam membina keluarga. 

Agama dijadikan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang 

muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, 

menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak 

mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota 

keluarga yang satu dengan yang lainnya 

 

 



69 
 

 

3. Tahapan-tahapan untuk mencapai keluarga saki>nah menurut M.Quraish 

Shihab  adalah  

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

menginginkan agar hidup bersama selamanya hingga akhir hayat 

bahkan kehidupan setelah mati. Karena tidak ingin mengenal manusia 

lain sebagai teman hidup selain dia. 

b. Bilamana masing-masing ingin agar pasangannya selalu ikut 

merasakan kesenangan meskipun hanya kesenangan kecil dan ingin 

ikut memikul penderitaan pasangannya betapapun kecil. 

c. Bila hari kehari semakin bertambah kenangan indah bersama serta 

ingin memberi dan menerima segala perhatian dan pemeliharaan. 

d. Bila salah seorang memberi kepada pasangannya ia pun merasa 

menerima sesuatu dari pasangannya. 

e. Bila bersama masing-masing merasakan ketenangan, kebahagiaan, 

serta kedamaian. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat 

dijadikan masukan dalam menciptakan keluarga saki>nah adalah berkomunikasi 

yang baik, bermusyawarah dengan suami istri. Kemudian pemikiran Quraish 

Shihab mengenai konsep saki>nah bisa dijadikan pandangan dan juga khazanah 

keilmuan oleh setiap orang yang hendak menikah. Dengan begitu dapat dapat 

membangun rumah tangga yang saki>nah.  
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