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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga sakinah adalah ungkapan yang sangat popular dikalangan anak 

muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. 

Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika 

seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang 

dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga 

sakinah adalah impian setiap orang. Hakikat sebuah keluarga yang dibangun 

melalui pernikahan relasi antara suami dan istri yang adil dan setara merupakan 

unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh 

ketentraman.  Hal tersebut terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.  

                                

            

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

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

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”
1
 

Adapun sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan 

dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak, dan kewajiban seluruh 
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 Al-Qur’an, 21, DEPAG RI, al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Alwah, 1989), 862 



 
 

 
 

anggotanya terpenuhi dengan baik. Sakinah harus dialami oleh seluruh anggota 

keluarga sehingga kepala keluarga maupun anggota tidak bisa secara sepihak 

memutuskan sesuatu yang hanya berdampak sakinah bagi dirinya.
2
 

Dalam pengalaman kehidupan menunjukkan bahwa membangun 

keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga 

mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalau didambakan oleh 

setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya.
3
 Dengan hal itu, bahwa aslinya 

suami adalah orang lain namun setelah ijab qabul dibuat dengan syahadat dan 

ketetapan dengan saksi kemudian kedua belah pihak harus menepati hak-

haknya suami istri yang aslinya haram menjadi halal dan semua badan dan 

saling menyayangi begitu pula yang semulannya tidak ada hukum menjadi 

ketetapan hukumnya.  

Dalam Islam telah menetapkan batasan-batasan hak serta kewajiban 

dengan dalil dan bijaksanaan. Jika semua pihak menetapkan kewajiban-

kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila 

suami telah memenuhi kewajiban terhap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak 

istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajiban 

terhadap suami, maka hak suami pun telah tertunaikan.
4
 

Suatu keluarga dapat disebut dengan keluarga sakinah apabila telah 

memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi 

                                                           
2
 Kustini, Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan, (Jakarta: Kerjasama, 2012), 

XIiv 
3
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR 2004), 3  

4
 Cahyadi Takariawan, Pernik-pernik Rumah Tangga Islam (Surakarta : Era Adicitra 

Intermedia, 2011),297 



 
 

 
 

keimananya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat kepada 

ajaran Allah dan rasul-Nya, cinta kepada Rasulallah dengan mengamalkan misi 

yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Quran, membaca dan 

mendalam maknanya, mengimani yang Ghaib, hari pembalasan serta 

mengimani Qada dan Qadar, sehingga ia berupaya untuk mencapai yang 

terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu 

melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali 

sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya. Demikian pula mampu 

melaksanakan ibadah sunnah seperti shalat dhuha, puasa sunnah Senin dan 

Kamis dan sebagainya. 

Dalam suatu keluarga, orang tua mempunyai kewajiban untuk 

memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota 

keluarga, membudayakan suka membaca, mendorong anak-anak untuk 

melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai 

tingkat sarjana.
5
 

Suami atau istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, pengeluaran tidak melebihi penghasilan yang cukup mampu 

menabung, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-

hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 

Hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, 

mempercayai, membantu saling terbuka dan musyawarah bila mempunyai 

                                                           
5
 Imam Musbikin, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2007), 8. 



 
 

 
 

masalah dan saling memaafkan. Demikian hubungan orang tua terhadap anak, 

orang tua mampu menunjukan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan 

perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak 

merasa bebas mengutarakan permasalahnnya sehingga suasana rumah tangga 

itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar. 

Begitu pula hubungan anak dan orang tua, anak terhadap orang tua 

kewajiban menghormati, mentaati dan menunjukan cinta dan kasih sayangnya 

terhadap orang tua dan tak kalah penting si anak selalu mendoakannya. 

Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan 

dengan jalan saling menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut 

bahagia terhadap kebahagiaan tetangganya dan ikut berduka atas duka 

tetangganya, mampu tidak bermusuhan dan mampu saling memaafkan.
6
 

Keluarga sakinah dapat tercapai apabila lima aspek pokok kehidupan 

keluarga terpenuhi dengan mewujudkan kehidupan bersama, menciptakan 

suasana keislaman, pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan yang terjamin 

ekonomi keluarga yang stabil, hubungan interen dan antar keluarga harmonis 

dan terjalin hubungan yang baik. 

Jadi hal tersebut dapat berdampak kepada istri yang dimana istri 

bertekad untuk meningkatkan kualitas yang cerdas, terampil dan komperhensif, 

mempersatukan gerak kaum perempuan, khususnya para istri yang dimana 
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kurangnya  ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia akan kering akan 

makna spiritual. 

Dalam keluarga sakinah terdapat beberapa tahap-tahap yang harus 

dipelajari seseorang yang berumah tangga. Hal tersebut mengajarkan bahwa 

belajar dalam memenuhi kebutuhan agar menjadi keluarga sakinah dapat 

mempelajari tata cara yang menuntun rumah tangga menjadi sakinah. 

Pembelajaran tersebut dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang 

didalamnya mengarahkan bahwa berumah tangga perlu yang namanya 

bimbingan. Oleh sebab itu didalam Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah terdapat 

cara-cara yang dimana pembelajaran dilakukan oleh anggota pengajian 

Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan agar dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki anggota pengajian Muslimat NU.  

Kegiatan pembelajaran Gonggan Poncol Magetan awalnya untuk 

memajukan desa, agar wanita yang ada di Gonggang Poncol Magetan memiliki 

pengetahuan yang luas oleh karena itu pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah diadakan dapat membantu anggota pengajian Muslimat NU dan 

pembelajaran tersebut akan berlangsung dengan baik manakala guru 

memahami beberapa metode atau cara bagaimana materi harus disampaikan 

pada anggota pengajian Muslimat NU. Sedemikian metode pembelajaran 

memilih atau menetapkan metode apa yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pelajaran kepada anggota pengajian Muslimat NU. 



 
 

 
 

Pembelajaran yang dilakukan Gonggang Poncol Magetan yaitu 

pembelajaran yang menggunakan Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah yang di 

dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan istri kepada suami agar mencapai 

keluarga yang sakinah. Hal tersebut memberikan kontribusi  terhadap anggota 

pengajian Muslimat NU, dimana pembelajaran tersebut masih terdapat 

kurangnya pengetahuan yang menjadi penghambat dalam pembelajaran Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah. 

Berdasarkan dengan uraian di atas, penulisan untuk mengadakan 

penelitian dengan judul  Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota pengajian Muslimat NU Gonggang 

Poncol Magetan. 

B. Fokus Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, penelitian ini 

difokuskan pada Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada Anggota 

Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan dalam upaya  

pembentukan Keluarga Sakinah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

pada Anggota Pengajian Muslimat NU  Gonggang Poncol Magetan? 



 
 

 
 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

pada Anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada 

Anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah pada Anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol 

Magetan 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah pada Anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol 

Magetan. 

3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

pada Anggota Pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian disini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu: 

1. Secara  Teoretis 

Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan pembelajaran  

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Pada Anggota Pengajian Muslimat NU 

dalam pembentukan keluarga Sakinah Gonggang Poncol Magetan. 



 
 

 
 

2. Secara  Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

a. Peneliti sebagai masukan kepada Pada Anggota Pengajian Muslimat 

NU dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah agar 

terbentuknya keluarga yang sakinah. 

b. Sebagai tambahan keilmuan bagi penulis dan sumbangan untuk 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Pada Anggota Pengajian 

Muslimat NU dalam pembentukan keluarga sakinah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil 

penelitian yang sistematik, maka penyusunan membuat sistematik pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi latar 

belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Fokus 

penelitian sebagai batasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah 

berupa pertanyaan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Tujuan penelitian merupakan tujuan dari perpecahan masalah. Manfaat 

penelitian, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

penulis dan pembaca. Terakhir sistematika pembahasan yang memaparkan 

gambaran dari seluruh isi skripsi ini.   



 
 

 
 

Bab kedua, Kajian teori, yakni untuk mengetahui kerangka acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu tentang 

pengajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota pengajian Muslimat 

NU agar terbentuknya keluarga sakinah, yang meliputi: pengertian 

pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran, metode ceramah, evalusai 

pembelajaran, pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah, peran anggota 

pengajian Muslimat NU, dan pembentukan keluarga sakinah.   

Bab ketiga, Metode penelitian, berisi tentang pendekatan, pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat 

dan bertindak sebagai partisipan. Lokasi penelitian di Masjid Baitussalam Desa 

Gonggang. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori Huberman 

dan Spradley. Pengecekan keabsahan temuan terdiri dari pengamatan yang 

tekun, triangulasi. Yang terakhir adalah tahapan-tahapan penelitian.   

Bab keempat, Deskripsi data, dalam BAB ini berisi tentang paparan 

data, yang berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum 

lokasi penelitian: sejarah berdirinya Majelis Taklim anggota pengajian 

Muslimat NU Bitussalam, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, 

jumlah Anggota Pengajian Muslimat NU, profil Desa Gonggang . Sedangkan 

deskripsi data khusus mengenai: perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah 

As-Sholihah, pelaksanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dan 



 
 

 
 

evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota pengajian 

Muslimat NU  Gonggang Poncol Magetan. 

Bab kelima, Analisis, adalah temuan penelitian yang memaparkan hasil 

analisis peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian 

dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan di BAB II. Pembacaan 

tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang bagaimana perencanaan 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah, pelaksanaan pembelajaran Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah dan evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah, pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dalam pembentukan 

keluarga sakinah Gonggang Poncol Magetan. 

Bab keenam,  Penutup, Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi 

yang penulis susun, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil 

penelitian. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menemukan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian 

saat ini. Diantaranya adalah penelitian Anis Suryanti dengan judul Konsep 

Sakinah Mawadah wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab Dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.
7
 Hasil 

penelitian ini adalah : 

1. Konsep sakinah mawadah wa rahmah  M.Quraish Shihab adalah 

konsep keluarga bahagia yang penuh ketenangan di dalamnya dan 

yang dibentuk melalui proses Mawadah  dan  Rahmah yang 

dianugrahkan Allah. Mawadah dan rahmah merupakan prasyarat 

terbentuknya keluarga sakinah. Jadi, jika hilang salah satu saja 

diantara  mawadah dan rahmah maka, keluarga tidak sakinah. 

2. Konsep sakinah mawadah wa rahmah  M.Quraish Shihab relevan 

dengan pendidikan anak sebab keluarga yang menggunakan konsep 

sakinah mawadah wa rahmah adalah keluarga yang mampu 

membentuk pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. 

Berdasarkan proses relasi antara keluarga dengan anak, sama-sama 

                                                           
7
 Anist Suryani, Konsep Sakinah Mawadah wa Rahmah Menurut M.Quraish Shihab dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, (SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2007), 91. 



 
 

 
 

mendasari hubungan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Serta untuk 

membentuk pendidikan yang berkualitas maka berawal  dari 

pembentukan keluarga yang sakinah mawadahwarahmah. 

Judul  ini sama-sama membahas tentang keluarga yang sakinah. 

Akan tetapi perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan Field 

Reicarch dan menggunakan metode penelitian kualitatif  jika pada peneiti 

saat ini membahas tantang konsep keluarga sakinah sedangkan peneliti ini 

membahas tantang pembelajaran  Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah  agar 

terbentuk keluarga yang sakinah. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian Ihsan Nuro’ini dengan 

judul Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathur „Izra Liroja‟il Waladissholih 

Karya Ahmad Yasin Asahmuni Al-Jaruni  dan Relevansinya Terhadap 

Materi Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah.
8
dan skripsi ini disimpulkan 

bahwa 

1. Kitab Fathul „izra Liroja‟il Waladisshoilih memuat hadist-hadist 

ataupun nasehat-nasehat untuk memberi bimbingan kepada kita dan 

mereka yang akan mengurangi dan membina rumah tangga, agar tidak 

menyimpang dari niat ibadah mengikuti sunnah-sunnah Rasulallah 

Saw. yaitu  memulai dari keutamaan menikah, dasar paling utama 

orang mukmin dalam memilih calon istri, tata cara memilih calon 

suami, shalat istikharah laki-laki dalam memilih pasangan, shalat 

                                                           
8
 Ihsan Nuro’ini, Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathur „Izra Liroja‟il Waladissholih 

karya Ahmad Yasin Sahmuni Al-Jaruni  dan Relevannsinya Terhadap Materi Fiqih Kelas XII 

Madrasah Aliyah, (SKRIPSI, IAIN Ponorogo, 2013), 89. 

 



 
 

 
 

istikharah perempuan dalam memilih pasangan masalah, do’a ketika 

pertama kali bertemu, do’a kedua mempelai, mempertemukan 

mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan, beberapa masalah 

tentang kewajiban dan tanggung jawab suami untuk membina rumah 

tangga Islam dan kewajiban istri menjaga harkat martabat suami. 

Selain itu dalam kitab Fathur „Izra Liroja‟il Waladissholih ini juga 

membahas masalah-masalah tata cara berhubungan intim antara suami 

istri, serta wasiat bagi pasangan suami istri. 

2. Terdapat relevansi antara kitab Fathur „Izra Liroja‟il Waladissholih 

dengan materi fiqih di kelas XII Madrasah Aliyah yaitu: pengertian 

pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan. 

Bagi remaja dari pasangan suami istri ingin menciptakan keluarga 

harmonis yang mendapat keturunan yang salih dan salihah. Sehingga 

tujuan sebuah pernikahan yang diinginkan akan terwujud yaitu sebuah 

keluarga sakinah mawadah wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt. 

Sedangkan pengembangan materi fiqih yang merujuk pada kitab 

Fathur „Izra Liroja‟il Waladissholih lebih ditekankan pada isi materi 

pernikahan dan contoh-contoh kasusu yang ada pada saat ini sebagai 

wawasan siswa untuk lebih menjaga dirinya dari pergaulan bebas. 

Judul ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

sama-sama membahas tentang perkawinan yang dimana akan 

terbentuk keluarga sakinah. Akan tetapi perbedaannya jika pada 



 
 

 
 

peneliti terdahulu adalah hikmah materi perkawinan dan pada 

penelitian ini pada pembentukan keluarga sakinah. 

Selanjutnya  adalah penelitian Aminatun Nisa dengan judul Upaya 

membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini (study 

terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cesumur).
9
 Hasil 

penelitian tersebut adalah :   

1. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun dengan niat 

yang ikhlas dan dibarengi dengan komitmen untuk berjuang 

bersana yang penuh pertimbangan dan persiapan yang matang yang 

dilandasi oleh pondasi yang kokoh (Agama) dan dukungan oleh 

rasa cinta, kasih sayang dan terciptalah suasana yang penuh 

keromantisan dan terjalinlah komunikasi yang baik antara anggota 

keluarga, tetangga, masyarakat, dan dihiasi oleh anak-anak yang 

sholeh-sholehah yang mampu menjadi tumpahan harapan keluarga 

serta dianugrahi oleh Allah  berupa kekayaan (kekayaan jiwa, Ilmu, 

amal dan Kesehatan). 

2. Keluarga sakinah dibangun sejak dari pra nikah sampai seseorang 

meninggal, artinya setiap calon suami dan istri mempunyai 

persiapan-persiapan yang matang, hak lahiriah maupun batiniah, 

material maupun spiritual, selain itu suatu rumah tangga dikatakan 

sakinah (bahagia) jika anak cucunya yang ditinggalkan dapat hidup 
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mandiri dan bahagia karena keluarga adalah mata rantai yang tidak 

dapat terpisahkan kecuali atas hendak Allah SWT. 

3. Usaha yang sudah dilakukan oleh 2 keluarga mahasiswi dalam 

upaya membentuk keluarga menjadi yang sakinah, akan menjadi 

tuntutan dalam keluarga pernikahan dini yang lainnya, 

bahwasannya tidak hanya keluarga yang sudah mapan, matang, 

siap segalannya yang bisa membentuk sebuah keluarga yang 

sakinah, tetapi keluarga disini juga bisa membentuk keluargannya 

menjadi keluarga yang sakinah, asalkan didasari dengan niatan dan 

usaha. 

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang dimana sama-sama membahas tentang  pembentukan 

keluarga sakinah. Namun dalam skripsi terdahulu  memaparkan 

tentang upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga 

pernikahan dini, sedangkan penelitian ini peneliti  membahasan 

tentang  Al-Mar’ah As-Sholihah Solihah Pada Anggota Pengajian 

Muslimat NU dalam pembentukan keluarga sakinah.  

B. KAJIAN TEORI 

1. Teknik Pembelajaran Dengan Metode Ceramah 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris 

Instruction, yang berati proses membantu orang belajar. Tujuannya ialah 

membantu orang belajar, atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan 



 
 

 
 

sehingga memberi kemudahan bagi orang-orang yang belajar. Gagne dan 

Briggs dalam Mulyono mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu 

rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi dan dsb) yang secara sengaja 

dirancang untuk mempengaruhi peserta didik (pembelajaran), sehingga 

proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. 
10

 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat 

diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran 

hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswannya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
11

 

b. Unsur-unsur Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponenya 

terdiri dari: (1) siswa; (2) guru; (3) tujuan; (4) materi; (5) metode; (6) 

sarana/alat; (7) evaluasi; (8) lingkungan/konteks. Masing-masing komponen 

itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam berproses dikesatuan 

sistem mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. 

Teori didaktik metodik telah bergeser dalam menepatkan siswa 

sebagai komponen proses belajar mengajar. Siswa yang semula dipandang 
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sebagai objek pendidikan bergeser sebagai subjek pendidikan. Sebagai 

subjek, siswa adalah kunci dari semua pelaksanaan pendidikan. Tiada 

pendidik tanpa anak didik. Untuk itu siswa harus dipahami dan dilayani 

sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya sebagai siswa.
12

 

c. Metode Ceramah  

Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan 

dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan 

ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat 

bantu seperti gambar, dan audio visual lainnya.
13

 Metode ceramah menurut 

Syaiful Bahri Djamaran dan Aswan Zain adalah alat komunikasi lisan antara 

guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. 
14

 

Teknik mengajar melalui metode ceramah dari dahulu sampai 

sekarang masih berjalan dan paling banyak dilakukan, namun usaha-usaha 

peningkatan teknik mengajar tersebut tetap berjalan terus dan para ahli 

menemukan beberapa kelemahannya yaitu : 

1) Dalam pengajaran yang dilakukan dengan metode ceramah, perhatian 

hanya terpusat pada guru dan guru dianggap murid selalu benar. Disini 

tampak bahwa guru lebih aktif sedangkan murid pasif saja. 
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2) Pada metode ceramah ada unsur paksaan, karena guru berbicara (aktif) 

sedang murid hanya mendengar, melihat dan mengutip apa yang 

dibicarakan guru. Murid diharuskan mengikuti apa kemauan guru, 

meskipun ada murid yang kritis, namun semua jalan pikiran guru dianggap 

benar oleh murid. 

3) keraguan yang berakibat murid tidak bersemangat lagi mengikuti 

pelajaran.
15

 

d. Perencanaan Pembelajaran 

1. Pengertiaan Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah suatu naskah tetulis yang 

disusun berdasarkan hasil analisis sistematik tentang perkembangan siswa 

dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan siswa. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik 

memerlukan perencanaan program yang baik pula. Itu berarti keberhasilan 

belajar para siswa sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat guru. 

Untuk itu, penyusunan perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan oleh 

guru pada saat akan melaksanakan tugasnya dalam membelajarkan para 

siswa.
16

 

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan 

hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran 

tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus 
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dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan 

memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. 

2. Langkah-langkah perencanaan proses pembelajaran. 

Langkah-langkah dalam proses pembelajaran meliputi hal-hal berikut. 

a.  Penentuan tujuan pembelajaran 

Tujuan merupakan komponen utama yang terlebih dahulu 

harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuan 

pembelajaran merupakan sasaran akhir dari setiap kegiatan 

pembelajaran. 

Secara umum, tujuan instruksional dibedakan menjadi dua 

yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian guru yaitu tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan 

instruksional umum adalah perilaku akhir yang diharapakan dapat 

diperoleh dari proses belajar, latihan atau proses pendidikan. 

Tujuan instruksional khusus adalah perilaku yang ingin dicapai 

oleh peserta didik pada waktu proses belajar mengajar sedang 

dilaksanakan. 

b. Penentuan bahan atau materi pembelajaran 

Bahan merupakan sumber belajar bagi peserta didik. 

Sumber belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

proses belajar mengajar karena tanpa bahan pengajaran proses 



 
 

 
 

belajar mengajar tidak berjalan.melalui bahan pengajaran  inilah 

peserta didik dihantarkan kepada tujuan pembelajaperlu 

dipertimbangkan dran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, 

kondisi lingkungan masyarakat, tingkat perkembangan peserta 

didik. 

c.  Penentuan metode dan media pembelajaran 

Penentuan metode dan media pembelajaran sangat erat 

hubungannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling 

efisien dan efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang 

diperlukan untuk membentuk kompetensi dasar.dalam hal ini guru 

diharapkan dapat memilih dan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik. 

d.  Penentuan Alokasi waktu 

Alokasi merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 

ketercapian suatu kompetensi dasar tertentu yang didasarkan pada 

minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu dan 

pertimbangan jumlah kompetensi dasar. 

 

 



 
 

 
 

e. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

1. Kegiatan pendahulu 

Dalam kegiatan pendahulu, guru : 

a) Menyiapkan pesrta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

b) Memberi motivasi belajar siswa secara konstektual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan 

memberikan contoh dan perbandingan local, nasional dan 

internasional. 

c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

e) Menyampaikan cakapan materi dan penjelas uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

 



 
 

 
 

a) Sikap  

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternative yang 

dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, hingga mengamalkan seluruh aktivitas 

pembelajaran berorientasi pada tahap kompetensi yang mendorong 

siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. 

b) Pengetahuan  

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 

Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki 

perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam dominan 

ketrampilan. 

c) Ketrampilan  

Ketrampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. Seluruh isi materi mata 

pelajaran yang diturunkan dari ketrampilan harus mendorong siswa 

untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individu maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

a) Seluruh rangkaian aktivtas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari hsil pembelajaran yang telah belangsung. 



 
 

 
 

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

c) Melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok. 

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk petemuan 

berikutnya.
17

 

f. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah proses memberikan pertimbangan 

terhadap pembelajaran siswa sesuai dengan program yang telah disusun oleh 

guru. Ada dua hal yang menjadi sasaran evaluasi pembelajaran, yakni 

pembelajaran sebagai sesuatu proses dan pembelajaran sebagai suatu hasil. 

Dilakukan oleh guru dewasa ini adalah mengevaluasi pembelajaran sebagai 

suatu hasil yang kemudian dinamakan evaluasi hasil belajar, sedangkan 

evaluasi terhadap proses belajar itu sendiri jarang dilakukan.
18

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan 

evaluasi pembelajaran adalah evaluasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran 

bertujuan untuk meperbaiki pembelajaran. Dengan demikian evaluasi 

pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan data atau informasi 

menganalisis, menafsirkan dan memberikan keputusan tentang data atau 

informasi terkait pembelajaran. Sesuai dengan hakikatnya, maka evaluasi 

pemelajaran dilaksanakan secara kontinu selama pembelajaran tersebut 
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berlangsung. Artinya, evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada awal, selama, 

dan akhir pembelajaran.
19

 

2. Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah adalah kitab yang berisi tentang bagaiman 

seorang wanita sebaiknya berperilaku atau bersikap secara seharusnya dan 

ketentan-ketentuan yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami. Dalam Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah dijelaskan bahwa suami pada awalnya adalah orang lain, 

tetapi telah sempurnanya ijab qobul, dibaiat dengan syahadat dan disaksikan oleh 

para saksi, kemudia kedua belah pihak menjadi “khuquqzazaujiah” yang awalnya 

haram menjadi halal, dari seluruh badan dan madu dari suami ataupun istri 

semuanya menjadi halal. Begitu juga yang tadinya tidak ada hukumnya menjadi 

ada hukumnya.
20

 

Beberapa dari sikap istri terhadap suami yang harus diketahui oleh istri adalah 

1. Menghormati suami dan memuliakannya. 

2. Taat kepada suami yang memerintahkan untuk berlaku baik kepada istrinya, 

sayang kepadannya dan mengingatkan untuk tidak mengurangi hak-haknya. 

3.  Semua rahasia antara suami dan istri atau dengan orang lain ( yang itu 

adalah rahasia) harus disimpan dengan rapat. 

4.  Ketika seorang suami mau berpergian atau pulang dari berpergian, istri 

dibiasakanlah untuk bersalaman dan mencium tangan suaminya. 
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5.  Jika sorang suami ketiduran dalam keadaan lupa bahwa dia belum sholat, 

supaya dibangunkan dengan tutur kata yang halus begitu juga ketika suami 

lupa dengan janji-janjinya atau lupa dalam hal apa saja. 

6.  Ketika makan diusahakan untuk bersama-sama, bila diantaranya (suami 

atau istri) lupa tidak membaca “bismillahirohmanirohim” supaya 

diingatkan, apabila ingatannya ditengah-tengah sedang menyantap 

makanannya supaya ditambah dengan “bismilahirohmanirohim awalahu wa 

akhirohu”. 

7.  Apabila suami sedang makan kemudian tidak habis (sisa) dianjurkan si istri 

untuk menghabiskannya. 

8. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. 

9. Tidak berhias kecuali untuk suaminya, seorang istri hendaknya berhias 

untuk suaminya dan memperlihatkan perhiasan yang dimiliki namun dengan 

syarat tidak mengubah bentuk yang telah diciptakan Allah. 

10. Tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami,  

11. Menjaga harta suami, istri tidak boleh mengeluarkan sesuatu pun dari 

rumahnya kecuali atau izin suami. 

12. Bersyukur kepada suami atas pemberiannya. 

13. Utamakan urusan suami dari pada urusan rumah. 

14. Menjaga diri dari orang lain, jaga perhiasan dari orang lain dan jauhi 

bercampur dengan laki-laki lain selain mahram.
21
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3. Anggota Pengajian Muslimat NU 

a. Pengertian Muslimat NU 

Muslimat merupakan satu organisasi perempuan dilingkungan 

Nahdatul ulama, yang menjadikan NU sebagai organisasi induk. Dengan 

demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat NU, mempunyai prinsip 

keorganisasian yang sama dengan organisasi NU yaitu lebih berpegang 

teguh kepada toleransi, dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman 

dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. 

Dengan kata lain NU menetapkan diri sebagai pengawal tradisi 

dengan mempertahankan faham ahlu sunnah wal jamaah, sebagai wanita 

tentu kodratnya adalah menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya.
22

 

b. Peran Anggota Muslimat NU 

Peran Muslimat NU semakin maju, tahun 1950, sudah terdapat 

sidang kombinasi yang melibatkan syuriyah, tanfidzhiyah dan Muslimat 

selain menyelenggarakan siding-sidang sendiri. Pada Muktamar di 

Palembang tahun 1952, Muslimat secara resmi menjadi badan otonom NU 

sendiri dengan nama Muslimat NU yang dapat mengatur rumah tangganya 

sendiri. Salah satu kegiatan Muslimat NU adalah bidang pendidikan, ini 

merupakan lahan yang sejak pertama kali Muslimat didirikan mendapat 

perhatian penting karena pembangunan material tidak akan sukses jika tidak 

diiringi pembangunan spiritual. Muslimat NU mengintensifkan pendidikan 
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bagi kaum perempuan sehingga dapat memperkuat dan membantu pekerjaan 

NU menegakkan dan melestarikan ajaran Islam.
23

 

4. Pembentukan Keluarga Sakinah 

a. Pengertian Keluarga Sakinah 

Dalam Pembentukan keluarga sakinah adalah perkawinan yang sah 

dan seagama, dilanjut dengan adanya pembagian kerja dalam rumah tangga, 

melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara proprosional, 

misalnya kewajiban suami terhadap istri, kepada istri terhadap suami, dan 

kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, untuk melestarikan keluarga 

sakinah harus diikuti langkah-langkah pembinaan, salah satu diantaranya 

adalah pembinaan aspek agama yang meliputi pembinaan agama pada orang 

tua (suami-istri), pembinaan jiwa agama pada anak-anak, pembinaan 

suasana rumah tangga Islam dengan upaya membudayakan ucapan kalimat 

thayyibah dalam rumah tangga.
24

   

b. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah  

1. Fakta dimana adanya dinamika kondisi suami istri berkeluarga. 

2. Pentingnya memandang pembagian peran suami istri secara fleksibel. 

3. Pemahaman bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga orangtua dan 

anak yang dapat diemban oleh siapapun anggota keluarga yang kuat. 

Demikian halnya mendidik anak adalah hak dan kewajiban bersama 
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antara suami dan istri yang bisa diatur sesuai dengan kondisi spesifik 

masing-masing keluarga.
25

 

c. Prinsip-prinsip Pembentukan Keluarga Sakinah 

Untuk mencapai ideal sakinah ada prinsip-prinsip yang harus 

dipenuhi dalam membina keluarga sakinah, mencakup aspek internal 

dan eksternal. Aspek kedalam mencakup: 

1. Al-karamat al-Insaniyah (pemulihan Manusia) 

 Suami istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama 

untk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia harus melakukan 

dan dimuliakan, tidak lebih dari dan tidak kurang. 

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani. 

 Islam memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya 

dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka. 

3. Bermitra.  

 Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam 

keluarga sakinah, karena sesama pasangan saling melengkapi dan 

saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. 

4. Musyawarah  

 Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus 

diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak 
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saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus 

terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. 

5. Kecintaan  

 Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga 

diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota 

keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan 

kehidupan yang penuh cinta, kasih saying dan ketentraman baik 

fisik maupun rohani. 

6. Tidak adanya kekerasan  

 Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar 

masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk 

mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan 

pasangannya. 

7. Keadilan  

 Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil 

terhadap pasangan. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa 

mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus 

memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin, 

karena Al-Qur’an memerintahkan untuk berbuat adil. 

8. Al-Ma‟ruf  

 Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah 

lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa didalam 

keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga harus dan 



 
 

 
 

bisa ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar 

tidak melukai anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling 

berkunjung pada keluarga masing-masing. Sedangkan keluar ada 

hak-hak dalam bertentangga da nada bagian-bagian dari peran 

kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak memainkan 

dan terlihat di dalamnya.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus yaitu 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

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

sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai 

subjek yang diteliti.
27

 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti 

dan mengetahui langsung pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada 

anggota pengajian Muslimat NU dalam pembentukan keluarga sakinah  Gonggang 

Poncol Magetan. 

B. Kehadiran Penelitian 

 Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran serta dari peneliti itu 

sendiri. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat 

mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. 
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Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. Pengamatan 

berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara penelitan. dengan subjek dalam lingkungan 

subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

sistematis dan berlaku tanpa gangguan.
28

 

 Dalam penelitian ini peneliti hadir dilapangan yang bertempat di Gonggan 

Poncol Magetan guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyelesaian 

penelitian ini. 

C. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Masjid “Baitussalam” Desa  

Gonggang Kecamatan Poncol, Pengambilan ini disesuaikan dengan topik  yang 

dipilih penulis dengan penelitian ini diharapkan menemukan hal-hal yang 

bermakna dan baru.  

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah  kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

utama lainnya yaitu dari  wawancara kepada ketua Anggota pengajian Muslimat 

NU yang bernama Ibu Umi Islamiyah dan sumber data lainnya adalah data 
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tertulis, foto, dan sumber data tambahan lainnya seperti observasi dan 

wawancara.
29

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam 

penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar 

tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan 

data pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh 

data seperti yang dimaksud tersebut. Dalam penelitian digunakan teknik-teknik, 

prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data 

dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai berikut.
30

 

1. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
31

 Dalam 

bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah 

pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seorang 

                                                           
29

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 157. 

  
30

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93. 
31

 Ibid., 186. 



 
 

 
 

mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti mencatat atau 

merekam jawaban-jawabannya tersebut.
32

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pembelajaran 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah bagi anggota pengajian Muslimat NU dalam 

pembentukan keluarga sakinah Adapun yang akan peneliti wawancarai 

diantaranya adalah ustadz yaitu Bapak Bani Isro’i. Mengetahui gambaran 

secara umum pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dalam 

pembentukan keluarga sakinah, serta mengetahui tentang sejarah berdirinya 

Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan. Berikutnya yaitu wawancara 

dengan ketua anggota pengajian Muslimat NU yaitu Ibu Umi Islamiyah 

untuk mengetahui apakah pengajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah yang 

diajarkan kepada Anggota Pengajian Muslimat NU dalam pembentukan 

keluarga sakinah saat ini sudah terlaksana dengan baik. Selain 

mewawancarai kedua pihak seperti ustadz dan ketua anggota pengajian 

Muslimat NU, peneliti juga mewawancarai sebagian anggota pengajian 

Muslimat NU, seperti Ibu Lanjar, Ibu Yati, Ibu Sadinem yang dimana 

peneliti mewawancarai agar dapat melengkapi data yang diperlukan 

sehingga data tersebut menjadi akurat untuk melanjutkan penelitian.  

2. Teknik Observasi  

Teknik observasi ialah teknik atau metode untuk menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku mengenai 
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tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Teknik ini digunakan untuk melihat atau mengamati secara 

langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang permasalahan yang diteliti.
33

 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti melihat dan mengamati secara visual sehingga validitas data sangat 

tergantung pada kemampuan observer dalam mempengaruhi hal-hal yang 

terjadi di lapangan.
34

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang  pembelajaran 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah terhadap pembentukan keluarga sakinah,. 

Adapun yang akan diobservasi adalah ketua anggota pengajian Muslimat 

NU yaitu Ibu Umi Islamiyah dan  ustadz yang mengajar  yaitu bapak Bani 

Isroi dan sebagian dari anggota pengajian Muslimat NU. Disini peneliti 

akan mengamati langsung dan berdasarkan wawancara langsung dengan 

ketua anggota pengajian Muslimat NU, ustadz yang mengajar dan sebagian 

anggota pengajian Muslimat NU. 

3. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 
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gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lainnya.
35

 Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya Majelis Taklim Baitussalam, letak geografis, keadaan 

guru serta kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Baitussalam dan pengajaran  

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota pengajian Muslimat NU yang 

akan diteliti. Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan 

untuk mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil 

pengumpulan data dengan cara teknik dokumentasi ini dicatat dalam format 

transkip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satu uraian 

dasar.
36

 Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang mana mereka 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 
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analisis meliputi: data reduction, data display, dan concelussion 

drawing/verification.
37

 

1. Data Reduksi ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian 

ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.
38

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam 

proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian melakukan display data 

secara sistematik agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-

bagiannya. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-

tema inti.
39
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3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data 

berikutnya tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.
40
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Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interative model) 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji  kredebilitas data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, 

dan teori.
41

 Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber 

yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh malalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, b) membandingkan keadaan-

keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, c) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.
42

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian, tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: (1) Tahap pra lapangan yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 
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perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian (2) 

Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

(3). Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah pegumpulan 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITI 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Sejarah Desa Gonggang 

Gonggang adalah sebuah nama Desa di wilayah Kecamatan Poncol, 

Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Melihat perkembangan desa yang 

semakin meningkat jumlah penduduknya serta banyaknya anak-anak dan remaja 

usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Pada tanggal 2 

juni 1999, KH. M. Djuraimi beserta dengan tokoh agama dan masyarakat 

mendirikan Pondok Pesantren Salafiyah. Umdatul Falah didekat masjid Al-Fatah 

Iman Gunung Terang. Pendidikan Pondok Pesantren terus berjalan dengan pola 

Pendidikan Salafiyah Adapun pengasuh atau Pimpinan Pondok Pesantren 

Salafiyah Umdatul Falah adalah K.H M Irjam Al-Khafidz sampaia sekarang 

yayasan ini berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan 

diharapkan sebagai pembina umat sampai kiyamat. Yayasan ini memiliki luas 

lahan 3000 M2.  

Pondok Pesantren Salafiyah Umdatu Falah  adalah yayasan yang secara 

resmi diakui pemerintah (Departemen Agama) Piagam Diniyah atau Pondok 

Pesantren No : 337/PP/2000, Akte Notaris No: 84/2000. Sejak berdirinya hingga 

sekarang pondok pesantren ini memiliki kemajuan yang cukup pesat, sebab dari 

segi lokasinya yang luas dan dukungan oleh sarana dan prasarana yang cukup 

mendukung, serta lokasi yang strategis dan mudah dijangkau transportasi. Adapun 



 
 

 
 

program utama Pondok Pesantren Salafiyah Umdatul Falah adalah mengkaji Al-

Quran, Hadist dan kajian Kitab Kuning, hal ini sesuai dengan pengasuh serta para 

Ustadz yang memang alumni dari pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab 

kuning. Pondok Pesantren Salafiyah Umdatul Falah adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang berdasarkan iman dan taqwa sehingga terjadi keseimbangan 

pengetahuan dan ketaqwaan.
43

 

Desa Gonggang mempunyai Visi dan Misi yaitu dalam visi menonjolkan 

permasalahaan, tantangan, potensi, serta keterbatasan yang dihapus Desa 

Gonggang ditetapkan Visi PEMBANGUNAN Desa Gonggang yaitu MENUJU 

MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN 

BUDAYA. Misi yaitu mewujudkan masyarakat Desa Gonggang yang sehat 

melalui: pembangunan sanitasi lengkap, pembangunan posyandu, memberikan 

penyuluhan-penyuluhan kesehatan pada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan 

kemauan untuk hidup sehat.  

Mewujudkan masyarakat Desa Gonggang yang cerdas dan trampil 

meliputi: pendirian sarana pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, MA, 

penambahan jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan disemua jenjang 

pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang mampu bersaing.  

Mewujudkan masyarakat Desa Gonggang yang sejahtera, aman, dan 

tentram, melalui peningkatan pengelolaan petani, peningkatan sarana dan 
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prasarana petani, peningkatan kualitas SDM untuk mengolah sektor pertanian dan 

perkebunan, pendirian sentra pengelola hasil petani seperti koprasi, pendirian 

sentra pengelola hasil petani seperti koprasi, pengoptimalkan fungsi seperti subak 

dan gapoktan. 

 Mewujudkan masyarakat Desa Gonggang yang berbudaya melalui 

peningkatan sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, pembedayaan tokoh 

masyarakat dalam rangka sosialisasi budaya terhadap generasi muda, 

pembentukan sekeha atau kelompok budaya baru sebagai generas. 

Letak geografis Desa Gonggang Poncol Magetan jika dilihat dari kondisi 

geografisnya terletak di pegunungan yang sejuk dan memiliki tanah yang subur, 

Desa ini terletak di Kecamatan Poncol bagian selatan. Desa Gonggang merupakan 

bagian wilayah Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang terletak sebelah 

utara Kecamatan Poncol Plaosan, sedangkan kondisi Desa Gonngang merupakan 

dataran subur persawahan dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

NO BATAS WILAYAH PERBATASAN 

1 Sebelah Utara Desa Janggan Kecamatan Poncol 

2 Sebelah Timur Desa Poncol Kecamatan Poncol 

3 Sebelah Selatan Desa golo Kecamatan Puhpelem 

4 Sebelah Barat Desa Genilangit Kecamatan Poncol 

 

Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan mempunyai luas 

wilayah : 10,87 Km2. Pembagian wilayah Desa Gonggang memiliki luas 10,87 



 
 

 
 

Km2. Semua itu terbagi dalam permukiman/perkarangan, sawah, kebun/lading, 

fasilitas umum dan pemakaman. Yang sebagai menjadi 6 Dusun, yaitu 1) Dusun 

Gonggang, 2) Dusun Kopen, 3) Dusun Dagung, 4)Dusun Candi, 5) Dusun 

Templek, 6) Dusun Biting, dengan jumlah 5RW dan 30 RT. 

2. Perkembangan Desa Gonggang 

a. Keadaan sekarang  

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  di Desa Gonggang untuk ada 

2.577 jiwa, dan jumlah penduduk wanita 2.598 jiwa dengan jumlah keseluruhan 

ada 5175 jiwa. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari salah satu 

perangkat dalam jumlah penduduk menurut taraf pendidikan masih ada yang tidak 

lulus SD yaitu ada 300 jiwa, dan yang tamat SD laki-laki maupun perempuan ada 

900 terhitug dari usia 18-56.  

Namun dengan keadaan yang seperti ini mereka berharap anak cucu 

mereka dapat mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya, terbukti ada 850 

jiwa yang lulus SLTP sederajat dan jenjang SLTA sederajat 786 jiwa pada jenjang 

perguruan tinggi ada laki-laki dan perempuan ada 40 jiwa. Berdasarkan  jumlah 

penduduk menurut profesi data yang diperoleh mayoritas penduduk di Desa 

Gonggang yakni petani dan buruh tani, namun ada juga yang berprofesi sebagai 

penjahit, pertukangan, pedagang dan nada juga yang home industry, namun ada 

juga yang berprofesi sebagai pegawai tetap sebagai PNS dan sebagai bidan. 

Dengan perincian dari usia 18-56 yang berkerja sebagai petani sebanyak 2.511 



 
 

 
 

jiwa PNS ada 12 jiwa, pensiun 4 jiwa buruh tani 1.204 jiwa, pedagang 50 jiwa, 

pertukangan 35 jiwa, swasta dan jasa lainnya 70 jiwa.
44

 

b. Keadaan keagamaan dan sosial masyarakat 

Di Desa Gonggang terdapat jumlah pemeluk agama yang dimana agama 

yang dianut di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yakni 

Islam dengan prosentase 100%. Berdasarkan  tempat ibadah ada 8 Masjid ada 30 

Mushola dari segi pendidikan 5 TK, 4 SD, 1 MI, 2 MTS, 2 MA, da nada 4 TPQ 

dan dari sarana umum ada 1 puskesmas. Dalam kesenian dan kebudayaan di Desa 

Gonggang terdapat seni hadroh 2 Grub yaitu seni sholawatan dan seni karawitan 

LAGEN ROSO,  Masyarakat Gonggang Mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan 

lingkungan seperti jama’ah Yasinan, pengajian muslimatan, majlis ta’lim dan 

kegiatan-kegiatan lainnya.
45

 

B. Diskripsi Data Khusus 

1. Perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota 

pengajian Muslimat NU 

Perencanaan pembelajaran mempunyai aspek penting dan mendasarkan 

dalam setiap pembelajaran. Baik dan buruknya kualitas pelaksanaan pembelajaran 

salah satu faktor dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran. Setiap jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal mempunyai cara tersendiri dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran. Di Masjid Baitussalam termasuk jenis 
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pendidikan keagamaan yang diselenggarakan dalam jalur pendidikan  nonformal, 

mempunyai cara tertentu dalam menyusun perencanaan pembelajaran. 

Sebagaiman diungkapkan Ustadz Bani Isro’i sebagai berikut: 

”Perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang Poncol  

Magetan merencanakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang dimana 

tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan anggota pengajian Muslimat NU 

agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan mampu 

mengembangkan pemahaman yang ada didalam Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

yang berisi tentang ketentuan-ketentuan istri terhadap suami dan kewajiban istri 

terhadap suami.”
46

 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dapat dikatakan sebagai tuntunan para 

anggota pengajian Muslimat NU yang mampu menjajadikan pembelajaran 

tersebut sebagai tiangnya Ilmu dalam kehidupan yang mengajarkan bahwa belajar 

dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan yang mampu mengembangkan 

pola berfikir dalam setiap anggota pengajian Muslimat NU dalam berumah tangga 

dan dijadikan rumah tangga tersebut sebagai keluarga yang sakinah.  

Oleh sebab itu perencanaan pembelajaran diadakan dalam proses belajar 

mengajar yang ada di Gonggang Poncol Magetan guna untuk mengembangkan 

pemahaman dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah hal itu juga 

disampaikan oleh Ibu Umi Islamiyah sebagai berikut: 

“Dalam proses pembelajaran ustadz menetukan materi yaitu dengan 

mengajarkan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dan pembelajaran dapat 

menjadikan panutan dalam setiap pembelajaran dimulai, hal itu dilakukan karena 

pembelajaran mampu membuat pengembangan anggota pengajian Muslimat NU 

menjadi meningkat, maka pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Solihah dapat 

dipersiapkan semaksimal mungkin dengan merancang pembelajaran yang akan 

diajarkan  oleh guru kepada anggota pengajian Muslimat NU.” 
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Pembelajaran yang dilakukan guna mengembangkan potensi anggota 

pengajian Muslimat NU oleh karena itu guru merancang dengan semaksimal 

mungkin. Ada beberapa tahap sebelum pembelajaran dimulai hal itu ditunjukkan 

oleh ustadz yaitu Bapak Bani Isro’i sebagai berikut: 

“Pembelajaran Kitab AL-Mar’ah As-Sholihah ini sebelum dimulai materi 

tersebut diawali dengan membaca yasin, tahlil, istighozah, asmaul husna. stelah 

itu pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah. Dalam pembelajaran tersebut 

sudah terperinci dalam pelaksanaan pembelajaran dengan tugas masing-masing 

sebelum pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dimulai dengan serangkaian 

acara tersebut dalam pembelajaran tersebut usatdz menggunakan metode 

bandongan untuk memulai pembelajaran dan juga pembelajaran tersebut 

menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan bagi anggota Muslimat NU. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwasannya, 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang Poncol Magetan ini 

dijadikan perencanaan yang akan mengembangkan potensi anggota pengajian 

Muslimat NU guna pembelajaran tersebut dapat membawa dampak positif dan 

agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh semua pihak. 

Maka pembelajaran tersebut sangat berguna bagi anggota pengajian Muslimat 

NU. Dalam pembelajaran alokasi waktu yang digunakan yaitu pada jam 13.30-

16.00 WIB dengan tugas masing-masing yang dirancang sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah padaanggota 

pengajian Muslimat NU 

Proses belajar mengajar merupakan subtansi inti dari pelaksanaan 

pembelajaran. Meskipun guru Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah tidak membuat RPP 

secara tertulis, namun dalam prakteknya guru juga melakukan beberapa kegiatan 



 
 

 
 

sebagaimana diatur dalam RPP pada umumnya, berdasarkan pengamatan, dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru juga melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran 

semacam kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Kegiatan awal 

Berdasarkan wawancara dari ustadz Bani Isro’i tentang kegiatan awal 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah sebagai berikut: 

“Kegiatan awal Ustadz memberikan salam, berdoa dan menanyakan 

materi selanjutnya yang akan dibahas dan mengulas kembali pembelajaran 

yang sudah dipelajari kemarin kepada anggota pengajian Muslimat NU dan 

pembelajaran tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai jam 16.00 

WIB.”
47

 

Kegiatan awalnya dilakukan dengan memberikan salam kepada 

anggota pengajian Muslimat NU kemudian membaca do’a basmalah untuk 

mengawali pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah tersebut. 

Dalam kegiatan awal ini guru sering pula menanyakan sampai dimana 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada pertemuan sebelumnya, 

serta menanyakan sebagian materi yang dibahas seminggu sesudah 

pembelajaran dimulai.. 

b. Kegiatan Inti  

1) Penjelasan tujuan  

Pada kegiatan ini, guru menerangkan sub materi yang menerangkan 

tujuan pembelajaran pada materi tersebut. misalnya ketika mempelajari 

                                                           
47

 Lihat Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian ini, Koding: 05/W/26/II/2019 



 
 

 
 

materi tentang taat kepada suami, guru menerangkan pentingnya dalam 

berumah tangga antara suami dan istri misalnya menghadapi masalah 

apapun antara suami dan istri dimusyawarahkan bersama. 

2) Menyampaikan materi  

Setelah memberitahu tujuan pembelajaran pada kegiatan inti ini 

selanjutnya diisi oleh guru Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah. 

Sebagai Pembelajaran di Masjid Baitussalam menggunakan Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah Kitab ini disusun oleh Kyai Masruhan Maghfuri, 

diterbitkan oleh toko buku Al-Hikmah. Kitab ini menggunakan bahasa 

arab, yang berisi arab pegon yang diberi barisan (harakat). 

Materi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah ini lebih luas 

dan mendalam isinya, dan diselingi dengan dalil-dalil dari Al-Quran. 

Materinya yang diajarkan yaitu tentang wanita solihah istri kepada suami 

yang harus diketahui oleh istri dan ketentuan-ketentuan yang harus 

dilakukan oleh istri terhadap suami. 

Pembahasan mengenai Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah disini 

mencakup ketaatan istri terhadap suami, kewajiban istri saat melayani 

suami, tata cara istri kepada suami yang harus diketahui oleh istri. 

Bahwasannya pembahasan tersebut mampu mengembangkan potensi 

anggota pengajian Muslimat NU . 

 



 
 

 
 

 

c. Metode yang digunakan  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penelitian dengan guru 

yang mengampu pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah berdasarkan 

penjelasan tentang metode dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah yang diungkap oleh ustadz Bapak Bani Isro’i sebagai berikut: 

“Metode dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah yaitu 

menggunakan metode bandongan. Dalam metode bandungan seorang 

guru membaca atau mengartikan Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dan 

menjelaskan makna dalam kandungan Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah.” 

Menurut wawancara dengan anggota pengajian Muslimat NU 

metode bandungan ini kita harus fokus untuk mendengarkan yang 

dibacakan oleh guru.  

3. Evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota 

pengajian Muslimat NU 

Evaluasi pembelajaran merupakan tahap penting untuk mengukur 

sejauh mana pengetahuan anggota pengajian Muslimat NU dalam memahami 

setiap mata pelajaran yang diberikan lewat perantara Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah evaluasi dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Evalusai 

tersebut mencakup seluruh Bab yang ada didalam Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah, baik yang menggunakan Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah maupun 



 
 

 
 

tidak. Secara umum, pelaksanaan evaluasi ini adalah evaluasi lisan. Dalam 

evalusai tersebut akan diakumulasi menjadi nilai akhir.
48

 

Evaluasi juga dilakukan dalam bentuk penelitian hasil belajar. 

Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah pada anggota pengajian Muslimat 

NU sangat menekankan agar dalam setiap pembelajaran diharapkan memahami 

secara teori dan praktik, hal ini disampaikan oleh ustadz Bani Isro’i sebagai 

berikut: 

“Anggota pengajian Muslimat NU dituntut untuk memahami isi dalam 

setiap Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dan praktiknya dalam menjalankan 

kewajiban seorang istri kepada suami artinya diharapkan memahami secara 

teori dan praktiknya, oleh karena itu penilaian menjadi hal penting bagi 

anggota pengajian Muslimat NU.”
49

 

Penilaian sudah diatur dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah tersebut, namun bagi anggota pengajian Muslimat NU juga berlaku 

kegiatan pembelajaran dengan mengacu kepada pemahaman Kitab sesuai 

dengan tingkatannya, yaitu: 

a. Ustadz memberi pertanyaan sebelum memulai pembelajaran, guna 

mengetahui pemahaman anggota pengajian Muslimat NU terhadap 

materi pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan ini sifatnya hanya secara 

lisan guna mengecek pemahaman nggota pengajian Muslimat NU. 

b. Ustadz memberikan pertanyaan sambil pelajaran berlangsung, yaitu 

sifatnya juga secara lisan, dengan bertannya secara langsung kepada 

beberapa orang anggota pengajian Muslimat NU, dengan maksud 
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mengecek pemahaman Anggota pengajian Muslimat NU, dan agar 

semua Anggota pengajian Muslimat NU memperhatikan pembelajaran 

yang sedang diberikan. 

c. Ustadz memberikan pertanyaan di akhir submateri yang dibahas 

misalnya di akhir pembahasan mengenai melayani suami yang baik dan 

benar dan sebagainya. Pertanyaan diberikan secara lisan soal-soal 

tersebut sesuai dengan submateri yang diajarinya.
50

 

Alokasi waktu yang sedikit ini menyulitkan ustadz  dan anggota 

pengajian Muslimat NU untuk mengejar target pelajaran kerana membagi 

pelajaran yang lain, sementara ruang lingkup pembelajaran Kitab Al-

Mar’ah As-Sholihah sangat luas. Oleh karena itu ustadz melakukan 

penguatan dan pengayaan melalui pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah di Masjid Baitussalam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Lihat Transkip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian ini, Koding: 08/W/26/II/2019 



 
 

 
 

BAB V 

ANALISIS TENTANG UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH 

MELALUI PEMBELAJARAN KITAB AL-MAR’AH AS-SHOLIHAH 

PADA ANGGOTA PENGAJIAN MUSLIMAT NU 

A. Perencanaan Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Pada 

Anggota Pengajian Muslimat NU 

Pada hakikatnya ilmu adalah salah satu sifat Allah. Segala 

pengetahuan yang diperoleh manusia merupakan anugerah-Nya. Ilmu 

Allah tidak terbatas, manusia hanya memperoleh sedikit saja dari padanya. 

Sedalam apapun pengetahuan manusia mengenai sesuatu, ia tetap saja 

terbatas karena keterbatasan pikiran dan potensi yang ada dalam jiwanya. 

Sebagaimana seseorang terdapat kecerdasa yang disebut dengan 

kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini harus diperhatikan didalam 

pendidikan agama Islam. Dalam kaitannya dengan IQ ini, pendidikan 

agama Islam bertugas meningkatkan, mengembangkan, dan 

menumbuhkan kesediaan, bakat-bakat, minat, dan kemampuan-

kemampuan akal dan memberinya pengetahuan dan ketrampilan akal yang 

perlu dalam hidupnya. 

Dalam Perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan 

asumsi 
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untuk masa yang akan datang dan tujuan memvisualisasi dan 

menformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan pembelajaran  yang 

diperlukan, dalam batas-batas pembelajaran yang dapat ditrima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian. Dalam perencanaan pembelajaran Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah tersebut menekankan kepada usaha mengisi 

kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang 

sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya dalam pembelajaran Kitab 

Al-Mar’ah As-Sholihah mempelajarai hal yang berkaitan dengan wanita 

solihah yang berisi tentang kewajiban istri terhadap suami yang diajarkan 

kepada anggota pengajian Muslimat NU  Gonggang Poncol Magetan dapat 

memberikan pengetahuan yang dimana pembelajaran tersebut menjadikan 

anggota pengajian sebagai sarana dalam belajar. 

Perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dapat 

dikatakan sebagai  pembelajaran untuk menambah Ilmu pengetahuan bagi 

anggota pengajian Muslimat NU dengan tujuan agar para anggota 

pengajian Muslimat NU tersebut mengetahui bagaimana tata cara atau 

kewajiban yang harus dilakukan oleh istri kepada suami agar  mampu 

mengembangkan pengetahuan sebagai Ibu rumah tangga. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka setiap perencanaan minimal 

harus memiliki empat unsur, yaitu (1) adanya tujuan yang harus dicapai, 

(2) adanya strategi untuk mencapai tujuan, (3) sumber daya yang dapat 

mendukung, dan (4) implementasi setiap keputusan. Dalam tujuan 

pembelajaran Kitab Al-Marah As-Sholihah terdapat visi misi yang telah 
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dilakukan guru terhadap siswa untuk mengembangkan suatu pembelajaran 

agar dapat melatih anggota pengajian Muslimat NU, agar memiliki 

kemampuan tinggi dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah, 

mengajarkan ketrampilan dasar bagi anggota pengajian Muslimat NU, 

memberikan jaminan agar pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi 

kehidupan anggota pengajian Muslimat NU.  

Demikian juga dalam mendesain pembelajaran guru perlu 

menciptakan kondisi agar anggota pengajian Muslimat NU dapat belajar 

dengan penuh memotivasi dan penuh gairah, oleh sebab itu tugas guru 

adalah memfasilitasi pada anggota pengajian Muslimat NU agar mereka 

belajar sesuai dengan minat, motivasi, dan gayanya sendiri. Dalam proses 

merencanakan pembelajaran perencanaan harus dapat menggambarkan apa 

yang harus dilakukan oleh guru dan anggota pengajian Muslimat NU 

dalam memanfaatkan sumber belajar secara optimal sedangkan dalam 

mendesain pembelajaran perlu menetukan sumber belajar apa dan 

bagaimanan cara memanfaatkannya. Dengan demikian tugas utama guru 

dalam kegiatan pembelajaran adalah merancang instrument yang dapat 

mengumpulkan data tentang keberhasilan anggota pengajian Muslimat NU 

mencapa tujuan pembelajaran. 

B. Pelaksanaan  Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Pada 

Anggota Pengajian Muslimat NU 

Tuntutan islam begitu lengkap tentang proses yang seharusnya 

dilalui oleh laki-laki dan wanita untuk memasuki hidup rumah tangga. 
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Proses tersebut diawali dengan memilih pasangan hidup dianjurkan 

mempertimbangkan kriteria agama, disamping faktor keturunan 

performen, dan ekonomi, sebagaimana diungkapkan dalam hadis tedahulu. 

Kesalehannya istri itu membentuk berbagai sifat mulia pada dirinya, 

sehingga ia tampil sebagai istri yang kuat imannya, ikhlas, sabar, empati, 

tanpa pamrih dan melaksanakan kewajibannya terhadap suami. 

Terlaksanakannya pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

yang dilakukan oleh anggota pengajian Muslimat NU  Gonggang Poncol 

Magetan dalam membentuk keluarga sakinah dapat memberi pengetahuan 

dalam berumah tangga. Pelaksanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah dilakukan setelah melalui beberapa tahap yaitu sholawatan, 

asmaul husna, tahlil, dan siiran setelah itu materi pembelajaran Kitab Al-

Mar’ah As-Sholihah. Pembelajaran tersebut dengan mendengarkan 

ceramah dari ustadz yang mengajari dan anggota pengajian Muslimat NU 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru maupun ustadz dan 

sebagian anggota pengajian Muslimat NU mencatat apa yang telah 

disampaikan tersebut. Pembelajaran ini dimaksud untuk menambah ilmu 

pengetahuan bagi anggota pengajian Muslimat NU agar mengetahui 

makna isi dalam Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah yang terdapat didalamnya 

yaitu kewajiban-kewajiban yang dilakukan istri terhadap suami.  

Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang Poncol 

Magetan ini adalah pembelajaran yang dimana diajarkan sejak 2015.  Para 

anggota pengajian Muslimat NU dapat memahami isi yang ada didalam 
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Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah untuk mengetahui ketetapan-ketetapan yang 

harus dilakukan seorang istri terhadap suami dan pembelajaran tersebut 

mengajarkan bahwa pengetahuan yang dimiliki anggota pengajian 

Muslimat NU berkembang dengan baik dan menjadikan pembelajaran 

tersebut mampu memberi Ilmu kepada anggota pengajian Muslimat NU. 

Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah merupakan 

pembelajaran yang mengajarkan tentang kewajiban istri terhadap suami 

dalam berumah tangga yang lazim diajarkan kepada orang yang berumah 

tangga. Tujuannya agar tercapai sebuah keluarga yang sakinah.   

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 

bahwasannya, pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang 

Poncol Magetan awalnya dilakukan untuk memajukan desa dengan 

demikian selain memajukan desa juga ingin memajukan para kaum wanita 

maupun Ibu rumah tangga. Dalam pembelajaran tersebut anggota 

pengajian Muslima NU terbantu dengan kesulitan-kesultan yang 

dialaminnya maka pembelajaran tersebut mampu menjadikan anggota 

pengajian Muslimat NU mengembangkan pemikiran melalui pembelajaran 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah. 

C. Evaluasi Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Pada Anggota 

Pengajian Muslimat NU 

Evaluasi dalam pembelajaran merupakan proses menentukan hasil 

yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran. 
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 Pada evaluasi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah yang 

dilakukan oleh ustad maupun guru dalam pembelajaran agak kurang, 

namun dalam pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah  berjalan 

dengan baik, selain itu dalam pembelajaran tersebut dilakukan dengan 

berbagai macam kegiatan sebelum pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah. Disamping itu pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

dikatakan baik, sebab sangat menekankan agar anggota pengajian 

Muslimat NU benar-benar memahami materi yang diajarkan. Guru tidak 

ingin pelajaran belajar berjalan begitu saja tanpa disertai pemahaman 

anggota pengajian Muslimat NU. Hanya saja semua itu harus disesuaikan 

dengan kemampuan anggota pengajian Muslimat NU mengikutinya baik 

segi waktunya, tenaga maupun fokus perhatian. Hal ini penting 

diperhatikan, mengingat pembelajaran tersebut diajarkan kepada para ibu-

ibu yang sebagian mengijak lansia selain Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah 

pembelajaran lain juga diajarkan seperti fiqih wanita. 

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwasannya 

dalam evalusai pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang 

Poncol Magetan dilakukan dengan berlagsungnya penilaian dalam 

pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah terdapat beberapa kendala 

seperti pada sebagian anggota pengajian Muslimat NU tidak dapat 

memahami penjelasan yang diajarkan oleh ustad ketika berlangsungnya 

pembelajaran namun hal itu bisa dibantu dengan adanya Tanya jawab yang 

dimana menanyakan yang belum dipahami. Dalam menilai pembelajara 
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yang dilakukan di Gonggang Poncol Magetan bertujuan untuk mengetahui  

apakah usaha yang dilakukan melalui pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-

Sholihah sudah mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, 

maka  kesimpulannya adalah :  

1. Perencanaan pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah adalah untuk 

menyusun materi pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah dengan 

tujuan  agar tercapainya suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran 

tersebut dapat mempermudah anggota pengajian Muslimat NU untuk 

memahami isi yang ada di dalam kitab Al-Mar’ah As-Sholihah  

2. Pelaksanaan Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah Gonggang Poncol Magetan 

dengan membaca Kitab tersebut dengan menggunakan metode 

bandongan guna untuk mempermudah pembelajaran agar nggota 

pengajian Muslimat NU memahami materi yang disampaikan oleh 

ustadz. Hal tersebut dapat berdampak positif karena pembelajaran yang 

digunakan sangat dipahami oleh anggota pengajian Muslimat NU. 
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Dalam pembelajaran tersebut anggota pengajian Muslima NU 

terbantu dengan kesulitan-kesultan yang dialaminnya maka 

pembelajaran tersebut mampu menjadikan anggota pengajian 

Muslimat NU mengembangkan pemikiran melalui pembelajaran 

Kitab Al-Mar’ah As-Sholihah. 

3. Evaluasi  pembelajara yang dilakukan oleh guru dalam menilai 

pembelajaran anggota pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol 

Magetan sangat menekankan agar dalam setiap pembelajaran 

diharapkan memahami secara teori dan praktik, seperti halnya 

diakhir pembelajaran ustadz menanyai anggota pengajian Muslimat 

NU agar mengetahui pemahaman yang dimiliki anggota pengajian 

Muslimat NU. 

 

B. Saran-saran  

1. Bagi anggota pengajian Muslimat NU Gonggang Poncol Magetan pada 

saat pembelajaran dimulai dimohon untuk focus mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh ustadz agar paham dan mudah dimengerti. 

2. Untuk guru maupun pembimbing dalam pembelajaran dimulai mohon 

untuk dikordinasi anggota pengajian Muslimat NU agra tidak berbicara 

sendiri atau ngobrol dengan teman sebayanya.  

3. Dengan adanya pembelajaran Kitab Al-Mar;ah As-Sholihah semoga 

dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi anggota pengajian Mualimat NU 

agar bisa melaksanakan kewajiban anggota pengajian Mualimat NU 
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sebgai seorang istri yang mendapat ridho dari suami dan menjadika 

keluarga anggota pengajian Mualimat NU sebagai keluarga yang 

sakinah.  

4. Semoga terlaksanakannya pembelajaran tersebut dapat menginspirasi 

kaum muda yang kelak dapat membina rumah tangga agar mengetahui 

tata cara berumah tangga yang baik untuk mendapatkan ridho suami 

dan ridho Allah SWT. 
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