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ABSTRAK 

 

Hidayat, Mahdi. NIM. 210115130. Pembentukan Keluarga Sakinah Pada 

Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan. Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Konsep Keluarga Sakinah, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Oleh Keluarga Perawat. 

Sebuah fakta atau realita dimana perempuan atau para istri ikut bekerja 

membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami. 

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu 

suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga akan membawa dampak positif. 

Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, 

jika istri ikut andil dalam mencari nafkah maka akan sulit untuk menyalurkan 

kasih sayang terhadap keluarga apabila tidak dipikirkan dengan matang karena 

termakan oleh waktu bekerja dengan jam yang sangat padat. Belum lagi jika 

mereka telah mempunyai anak, maka akan sulit untuk meluangkan waktu dan 

perhatiannya untuk anak. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: (1) bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga 

perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan ? (2) bagaimana upaya yang dilakukan 

oleh keluarga perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan 

keluarga sakinah ? 

Adapun dalam jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Puskesmas Kabupaten 

Pacitan. Data yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode penelitian induktif. 

Pertama, konsep keluarga sakinah menurut pasutri perawat adalah sebuah 

keluarga yang memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, serta semua 

perbuatan atau aktifitas yang dilakukan tidak keluar dari aturan-aturan dan ajaran 

Agama Islam, akan tetapi belum mampu untuk menjadi suri tauladan bagi 

lingkungannya dikarenakan kurangnya waktu untuk keluarga dan bersosialisasi. 

Kedua, upaya yang dilakukan keluarga perawat dalam mewujudkan keluarga 

sakinah yaitu memberikan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebaikan dan 

kasih sayang, saling memahami satu dengan yang lainnya, menjalin komunikasi, 

menjaga pernikahan dengan saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga 

terlebih untuk anak, selalu berkata jujur, mengalah, menghargai dan yang 

terpenting adalah semua perbuatan dan aktifitas yang dilakukan harus dilandasi 

dengan Iman dan Agama yang kuat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, 

artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. 

Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya 

kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Keluarga merupakan 

susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil 

dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh 

ikatan perkawinan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan 

mempunyai tujuan yang sama.
1
 

Perkawinan menurut fuqoha adalah akad yang mengandung ketentuan 

hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang 

semakna keduanya. Dari pengertian ini mengandung aspek akibat hukum 

melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram 

serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.
2
 

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara 

seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk 

                                                             
1Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui 

Pendekatan Fenommenologi (Yogyakarta: Ombak, 2015), 53. 
2 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh Jilid II (Jakarta: 

Departemen Agama, 1985), 48. 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Selain itu 

pernikahan juga mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad 

pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah seperti halnya 

keluarga para Nabi dan Rasul. Adanya tujuan utama ini agar tercapai secara 

sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. 

Dengan kata lain, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai pelengkap 

seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun 

tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka 

islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami-istri dan anak-anak 

wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang sama, bahagia, 

aman, nyaman, tentram dan sejahtera, inilah aplikasi dari sebuah keluarga 

yang sakinah.
3
 

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula 

diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua 

anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu 

keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya 

tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu 

berusaha mencari penyelsaian dan menyelsaikannya dengan cara-cara yang 

lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.
4
 Selaras dengan ayat al-Qur‟an, 

Q.S. Ar-Rum Ayat 21: 

 

                                                             
3 Ibnu Mas‟ad Masjhur, Seni Keluarga Islam (Yogyakarta: Araska, 2018), 29. 
4 Mufidah, Pesikologi Keluarga Islami (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 66. 
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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 diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

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

 

Keluarga yang baik adalah keluarga yang samara, yaitu keluarga yang 

penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk 

membentuk keluarga yang diinginkan, di dalam keluarga samara diperlukan 

keluarga yang memiliki komitmen yang baiksehingga mampu mendorong 

keluarga menjadi rumah tangga samara. Keluarga demikian adalah keluarga 

yang harus memiliki kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah; harus 

memiliki prinsip-prinsip dan membagun hubugan yang baik; dan harus 

dijalani dengan bersama-sama memikul tanggung jawab untuk 

mengembangkan dan membangun keluarga; dan harus dapat memberi manfaat 

terhadap dunia sekitarnya. 

Di tengah situasi yang modern tidak sedikit keluarga yang menjadi 

beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas. 

Ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dan ditengah hubungan 

laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil, dan 

berkemanusiaan, membangun keluarga samara menjadi sangat penting. 
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Keluarga yang sehat dan maslahah akan menjadi bagian dari harapan ditengah 

kondisi yang demikian.
5
 

Puskesmas merupakan salah satu bentuk instansi yang bergerak di 

bidang jasa. Puskesmas mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan, tindakan medis, dan diagnostik serta upaya rehabilitas medis untuk 

memenuhi kebutuhan pasien. Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, 

Puskesmas memiliki karakteristik yang berbeda dengan instansi lainnya. 

Keberhasilan sebuah instansi yang dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

adalah efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik itu berupa 

sumber daya finansial, sumber daya manusia serta system teknologinya. 

Puskesmas dan sumber daya yang ada memiliki keterkaitan peran yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Pada instansi jasa berupa Puskesmas, perawat merupakan sumber daya 

manusia yang memegang peran penting dalam memberikan pelayanan, karena 

terlibat langsung dengan pasien dan keluarganya dalam waktu 24 jam penuh. 

Oleh karena itu, perawat dituntut untuk selalu profesional sesuai dengan 

standar kinerja yang berlaku di instansi pelayanan jasa Puskesmas. Tuntutan 

profesionalitas yang tinggi dengan karakteristik tugas yang kompleks dapat 

menimbulkan dampak seperti stres akan pekerjaan.
6
 Masalah stres kerja di 

dalam suatu instansi menjadi gejala penting dikarenakan adanya tuntutan 

untuk efesien dalam bekerja. Jika seorang perawat tidak dapat mengatasi stres 

akan pekerjaan tersebut maka berdampak dan berlanjut pada tahap kelelahan 

                                                             
5 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kukaba Dipantara, 2015), 168-

169. 
6Rosyid Azhari, Hasil wawancara, Pacitan. 2019. 
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kerja. Seperti halnya yang terjadi dibeberapa Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

Tentu, di sana terdapat perawat yang mengemban amanah sebagai suami istri. 

Disisi lain perawat membutuhkan banyak waktu dalam menjalankan tugasnya 

di Puskesmas yang pada umumnya bekerja satu hari penuh, bahkan ada yang 

sampai 24 jam. Dikhawatirkan dengan keterbatasan waktu bersama akan 

rawan terjadinya selisih faham karena minimnya komunikasi dan waktu untuk 

bersama.
7
 

Sebuah fakta atau realita sosial di mana perempuan atau para istri ikut 

bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau 

suami. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah 

lazimnya memaksa istri ikut serta dalam melakukan tugas-tugas produktif 

secara ekonomis. Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja 

untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan 

membawa dampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan 

lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila 

tidak dipikirkan dengan matang. 

Bukan hanya itu saja, dampak lain dari hal itu adalah sulit tercapainya 

keluarga sakinah, mawaddah, rahmah karena wadah untuk menyalurkan kasih 

sayang banyak terbuang oleh pekerjaan. Belum lagi jika perawat berkarier ini 

telah mempunyai anak, mereka akan sulit untuk meluangkan waktu dan 

perhatiannya untuk anak.
8
 

                                                             
7Sadi, Hasil wawancara, Pacitan. 2019. 
8Nur Ali, Hasil wawancara, Pacitan. 2019. 
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Maka dari itu dalam menciptakan keluarga yang samara harus ada 

suatu komitmen dalam membangun rumah tangga yang baik, agar keluarga 

tersebut bisa menjadi apa yang diinginkan. Dan semua itu tidak lepas dari  

tanggung jawab kedua pihak demi keharmonisan dalam keluarga, dalam artian 

keduanya memiliki peran masing-masing yang mana seorang ayah menjadi 

pemimpin dalam rumah tangga. Sedangkan seorang ibu juga memiliki peran 

dalam mengatur manajemen keluarga agar bisa lebih baik.
9
 

Melihat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA 

KELUARGA BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga perawat di 

Puskesmas Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga sakinah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa 

yang telah dirangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
9Arif Romadhoni, Hasil wawancara, Pacitan. 2019. 
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1. Untuk menjelaskan bagaiaman konsep keluarga sakinah menurut keluarga 

perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga 

perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga 

sakinah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan 

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memliki 

manfaat yang diantaranya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara 

bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu 

atau suami istri sama-sama berkarier atau bekerja. 

b. Diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai 

kontribusi atau teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

keluarga islam, terutama menyangkut upaya dalam mewujudkan 

keluarga sakinah dikeluarga perawat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat ntuk memenuhi dan melengkapi 

syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada 

Fakultas Syariah bidang Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga perawat 

atau keluarga berkarier dalam membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

c. Sebagai dasar dan pedoman agar terciptanya keluarga yang aman, 

damai dan sejahtera bagi para pembaca yang sudah berkeluarga ataupun 

belum berkeluarga. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam bagian ini memuat beberapa skripsi yang berkaitan dengan 

penelitian terdahulu yang menggunakan obyek penelitian dalam keluarga 

berkarier yang juga sama dengan obyek penelitian skripsi ini. Penelitian 

terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat perbedaan 

atau persamaan peneliti lain yang dalam fokus pembahasan yang sama. 

Sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta 

menghindari anggapan plagiasi terhadap karya. Berikut ini adalah skripsi-

skripsi dari penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian yang sama sebagai 

berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Budi Bakti Anggraini M 

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mewujudkan 

Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Studi Pada beberapa Dosen-Dosen 

Wanita Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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pandangan dosen wanita yang ada di Fakuktas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Keluarga 

Sakinah. Untuk mendeskripsikan upaya dosen wanita yang ada di Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mewujdukan keluarga 

sakinah dalam keluarga karier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bagaiamana pandangan dosen wanita yang ada di Jurusan Ahwal Syakhsiyyah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga  Yogyakarta 

tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga 

tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, 

tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga 

tersebut didasarkan pada aturan-aturan dan ajaran agama islam.Sedangkan 

upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya 

menajaga komunikasi, intropeksi diri dan evaluasi, saling memahami dan 

menghargai, peningkatan suasana kehidupan yang agamis dalam keluarga, 

dukungan suami terhadap karier istri sebagai wujud kasih sayang, dan istri 

tetap bisa mengatur waktu dengan baik.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anwaruddin Jurusan Ahwal 

Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah 

Dalam Keluarga Wanita Karier Studi Kasus Terhadap Keluarga Hakim 

Perempuan di Pengadilan Agama Bantul”.Tujuan dari penelitian ini adalah 

                                                             
10Sukma Budi Bakti Anggraini M, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga 

Karier Studi Pada Dosen-Dosen Wanita Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2013), ii. 
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pandangan hukum islam terhadap konsep keluarga sakinah yang dibentuk oleh 

wanita karier (hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul) adalah sebuah 

keluarga dapat merasakan adanya ketentraman, kenyamanan dan ketenangan 

jiwa baik lahir maupun batinbagi setiap anggota keluarga dan tuntutan 

pekerjaan, tetapi setiap anggota keluarga telah melaksanakan hak dan 

kewajiban yang harus dijalani setiap keluarga melandasinya dengan nilai 

agama, menjalin hubungan silturahmi dengan sanak keluarga dan 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Profesi sebagai hakim tidak 

mengganggu fungsi hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing 

anggota keluarga bahkan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan rumah tangga para keluarga hakim perempuan ini. Dalam 

melaksanakan profesi sebagai hakim yang mana dalam kesehariannya 

menerima, memeriksa dan memutus perkara pada suatu lingkungan peradilan 

justru membuat rumah tangga mereka semakin utuh dan kokoh berkat adanya 

pelajaran berharga dari permaslahan-permasalahan yang mereka selsaikan dari 

para pihak yang berperkara seputar rumah tangga mereka.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rujiati Jurusan Bimbingan dan 

Konseling UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsinya yang berjudul 

“Perilaku Asertif Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Studi Kasus 

terhadap Satu Pasutri di Desa Sidoarum Kec, Godean-Sleman DIY”.Tujuan 

dari penelitian ini adalahmenunjukan bahwa usaha yang dilakukan oleh Budi 

Iswanto dalam melakukan perilaku asertif adalah menenangkan hati dengan 

                                                             
11Anwaruddin, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier Studi Ksus 

Terhadap Kelaurga Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), ii. 
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dibawa bersantai, memilih kata yang pas saat menyampaikan pendapat, dan 

menyiapkan berbagai alasan untuk memahamkan pasangan. Sedangkan usaha 

yang dilakukan saat menerima perilaku asertif pasangan adalah memberi 

pertimbangan, memberi penjelasan, dan menunjukan raut wajah masam bila 

yang disampaikan bertentangan dengan dirinya. Sedangkan usaha yang 

dilakukan istri dalam melakukan perilaku asertif adalah mengumpulkan 

keberanian ekstra, merangkai kata-kata, dan berfikiran positif terhadap 

pasangan.Kemudian usaha yang dilakukan saat menerima perilaku asertif 

adalah membiarkannya sampai hilang dengan sendirinya.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Junaidi Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Dalam Keluarga Karier Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humaniora dan 

Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim”.Tujuan dari penelitian ini adalah 

bagaimana pemahaman dosen wanita yang ada di Fakultas Humaniora dan 

Budaya Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang tentang keluarga sakinah 

yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, 

tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, tidak pernah tengkar, serta 

semua perbuatan atau aktifitas dalam Islam. Sedangkan upaya yang mereka 

lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya menjaga 

komunikasi, intropeksi diri, menyamankan persepsi, saling terbuka, mengalah, 

memahami, dan menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagaman 

                                                             
12Rujiati, “Perilaku Asertif Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Studi Kasus 

Terhadap Satu Pasutri di Desa Sidoarum Kec, Godean-Sleman DIY”, Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), ii. 
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dalam rumah tangga, peningkatan intensitas romantisme dalam rumah tangga, 

suami mendukung terhadap karier istri, tetap kosentrasi, mengatur waktu 

dengan baik, serta bisa menempatkan diri.
13

 

Dari penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya adanya 

perbedaan di dalam keluarga berkarier ini, jika penelitian sebelumnya meneliti 

seorang hakim dan beberapa dosen yang berkarier maka penulis tertarik untuk 

meneliti keluarga yang berkarier dibidang kesehatan, memiliki kata-kata yang 

sama akan tetapi penulis memfokuskan bagaimana cara atau upaya untuk 

membentuk keluarga samara yang mana waktu untuk keluarga sangat kurang 

jika kita lihat dari jam kerja seorang perawat begitu padat. 

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana konsep/upaya 

pembentukan keluarga sakinah pada keluarga berkarier dimana keluarga 

perawat menjadi objek utama yang diteliti. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian 

lapangan. Dimana penelitian kualitatif adalah penemuan yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statisik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif 

                                                             
13Mohammad Fahmi Junaidi, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga 

Karier Studi Pada Dosen Wanita Fakultas Humoniora dan Budaya Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim”. Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2009), xvi. 
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adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu 

barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, 

fenomena dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang 

dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.
14

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian 

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

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.
15

 

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap 

fenomena yang terjadi di Puskesmas Kabupaten Pacitan terkait 

pembentukan keluarga sakinah pada keluarga berkarier. Maka dalam hal 

ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan 

memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.
16

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam 

pengumpul data dan instrument lain adalah sebagai pendukung. Disini 

posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya 

mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam 

                                                             
14M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012),25. 
15Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2013), 201. 
16M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 29. 
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hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan peneliti dalam rangka 

observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan. 

3. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya metodologi 

penelitian adalah lokasi penelitian. Yang dimaksud lokasi penelitian 

adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh 

pemecahan masalah penelitian berlangsung. Adapun lokasi penelitian yang 

dipilih penulis sebagai tempat penelitian adalah Puskesmas Kabupaten 

Pacitan diantaranya Puskesmas Kedungbendo dan Puskesmas Tegalombo. 

Alasan penulis mengambil penelitian ditempat ini adalah untuk 

mengetahui peran keluarga karier dalam menciptakan keluarga samara 

meskipun diantara keduanya memiliki kesibukan masing-masing. Selain 

itu puskesmas yang berada di Kabupaten Pacitan ini sudah seperti rumah 

sakit, banyaknya pasien-pasien dari beberapa kecamatan yang merujuk 

atau berobatnya ke puskesmas ini dan bisa dikatakan begitu padatnya jam 

kerja mereka sehingga penulis tertarik untuk meneliti di tempat ini. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis 

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi 

ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan: 
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1) Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga perawat di 

Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga perawat di 

Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

b. Sumber Data 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini 

maka sumber data yang diperlukan diantarnya adalah: 

1) Informan utama adalah orang yang memberikan pernyataan tentang 

suatu hal mengenai diri sendiri. Data yang penulis peroleh berasal 

dari hasil wawancara dengan pihak keluarga perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan dimana terdapat 3 keluarga perawat di 

Puskesmas Kedungbendo dan 4 keluarga perawat di Puskesmas 

Tegalombo yang dijadikan sebagai informan bagi penulis. 

2) Informan tambahan, adalah orang yang memberikan pernyataan 

tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal 

ini adalah kepala puskesmas, para pegawai puskesmas, dan 

masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
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akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
17

 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

 Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
18

 Wawancara dilakukan guna untuk 

mengumpulkan data berupa pemahaman keluarga perawat tentang 

bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga perawat dan 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga perawat dalam 

mewujudkan keluarga sakinah di Puskesmas Kabupaten Pacitan. Dalam 

proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak 

keluarga perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

b. Observasi 

 Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik 

pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

yang sebenarnya.
19

 Yaitu mengamati secara langsung keluarga perawat 

di Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

 

                                                             
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 
18Ibid., 317. 
19 Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian (Bandung: Raja Rasdakarya, 2007), 174. 
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6. Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian 

yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman 

nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan 

penelitian). untuk kemudian menjadi model, konsep teori, prinsip, 

proposisi, atau definisi yang bersifat umum.
20

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian dengan menggunakan 

kreadibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar 

keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk 

menguji kreadibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Ketekunan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, 

atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

                                                             
20Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 156. 
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diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan teori konsep sakinah.
21

 

b. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan 

pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil 

wawancara denga nisi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai 

sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini 

peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan 

data hasil pengamatan antara keluarga perawat, kepala puskesmas dan 

para pegawai yang bekerja di Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

 

                                                             
21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 273. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA 

KELUARGA BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN 

PACITAN 

  Dalam bab ini berisi kerangka teori mengenai keluarga sakinah 

yang meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian keluarga, pengertian 

sakinah, fungsi keluarga, pengertian keluarga karier, 

karakteristik keluarga sakinah, upaya pembentukan dan tujuan 

pembentukan keluarga sakinah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI 

PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN 

Dalam bab ini terdiri dari dua poin pokok. Yang pertama 

paparan data umum yang meliputi tata letak dan keadaan 

geografis, luas wilayah. Kedua paparan data khusus yang berisi 

uraian dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama di 
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lapangan yang berupa konsep keluarga sakinah menurut 

keluarga perawat di Puskesmas Kabupaten pacitan dan upaya 

yang dilakukan oleh keluarga perawat dalam mewujudkan 

keluarga sakinah di Puskesmas Kabupaten Pacitan. 

BAB IV :  ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA 

SAKINAH DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN  

  Dalam bab ini diuraikan analisis konsep keluarga sakinah 

menurut keluarga perawat dan upaya yang dilakukan oleh 

keluarga perawat dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

BAB V :  PENUTUP  

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan 

saran-saran yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya. 
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BAB II  

PERKAWINAN DAN KELUARGA SAKINAH  

 

H. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah 

mawaddah warohmah dalam rumah tangga yang bahagia kekal 

berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.
22

 Pernikahan adalah suatu akad 

antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan 

kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) 

menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan 

pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 

tangga.
23

 

Dalam Undang-Undang No. 1Tahun 1974 menyebutkan bahwa: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang 

pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa.”
24

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

                                                             
22 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 134. 
23 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11. 
24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
25

 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Adapun syarat dan rukun nikah menurut Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 pasal 2 ayat (1) dinyatakan, 

bahwa: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”
26

 Dari pengertian 

tersebut maka di dalam Islam sahnya suatu pernikahan jika syaratnya 

telah terpenuhi menurut hukum Islam. Suatu akad pernikahan menurut 

hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan 

dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan 

rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai 

jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian 

mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang 

lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam 

asy-Syafi‟i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon 

suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik 

rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ 

mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia 

suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. 

Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan 

mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal 

                                                             
25 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.  
26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) 
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pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji 

(istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi 

menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi‟i. As-Sayyid Sabiq 

dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang 

memenuhi syarat syarat sebagai berikut: 

a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, 

balig, dan merdeka. 

b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk 

melakukan akad. 

c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu 

menguntungkan pihak yang berijab. 

Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu 

majlis dan saling memahami ucapan lawan.
27

 Di Indonesia, para ahli 

hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah 

dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: 

a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil 

baligh). 

b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. 

c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang 

diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. 

d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan 

laki-laki Islam merdeka. 

                                                             
27

Atabik A dan Mudhiiah K, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam 

Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2). 2016. (diakses pada tanggal 15 

November 2019, jam 19.30). 
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e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon 

istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon 

suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 

diberikan. 

f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) 

maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan). 

g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi 

surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan i’lan an-nikah (pendaftaran 

nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat 

juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).
28

 Sejak 

Islam memberikan perhatian secara sungguh sungguh terhadap 

pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan 

pernikahan itu dikokohkan Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif 

Hukum Islam sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. 

Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan 

dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya. 

3. Tujuan Perkawinan 

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk 

menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan 

manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena berdasarkan 

Agama dengan cara melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa 

                                                             
28

Atabik A dan Mudhiiah K, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam 

Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2). 2016. (diakses pada tanggal 15 

November 2019, jam 19.30). 



25 
 

 

sallam, memperbanyak keturunan, menjaga kemaluannya dan kemaluan 

istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang 

haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam al-

Qur‟an, Q.S. An-Nur Ayat 30-31: 

                          

                             

                    

                     

                    

                      

                      

                        

                         

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; 

yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". “Katakanlah 

kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 

mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara 

perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak 

yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
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mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 

belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka 

memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. 

 

I. Keluarga Sakinah 

1. Pengertian Keluarga 

Menurut Misbach, keluarga adalah sekelompok orang yang ada 

hubungan berdasarkan hubungan pertalian darah atau perkawinan. Orang-

orang yang termasuk dalam keluarga adalah bapak, ibu dan anak-anaknya 

(ini disebut keluarga inti).
29

 

Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Qur’an 

mengatakan bawa, keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang 

punggungnya. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati suatu bangsa atau 

sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari 

keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.
30

 

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang 

menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkan 

dalam arti luas. Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada 

hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan 

keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan 

darah sehingga tampil sebagai clan atau marga yang dalam berbagai 

budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. 

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai 

                                                             
29 Misbach Malim, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif al-Qur’an dan as-Sunnah, (Jakarta: 

Yayasan Birul Walidain, 2013), 2-3. 
30 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, 395. 
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jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka 

berasal, ada yang dikatikan dengan silisilah, lingkungan kerja, mata 

pencaharian, profesi dan sebagainya.
31

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga”: ibu 

bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di 

masyarakat.
32

 Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam 

masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan 

yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih 

sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena 

terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau 

muncul perilaku pengasuhan. 

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang 

berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, 

menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan 

batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan 

sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu 

sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut 

ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan 

yang bukan keluarga.
33

 

2. Pengertian Sakinah 

                                                             
31 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif  Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2011), 19-20. 
32 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471. 
33 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender (Malang: UIN-Maliki Press, 

2013), 33-34. 
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Dalam kosa kata al-Qur‟an, kebahagiaan dimaksud disebut sakinah, 

yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Menurut 

al-Asfahaniy kata „sakinah‟ bermakna sesuatu yang tetap setelah ia 

bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya „si fulan 

tetap di tempat seperti ini‟ atau „tinggal‟.Sedangkan mawaddah berasal 

dari kata al-waddu (cinta) atau mencintai sesuatu. Mengutip Imam al-

Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses menghasilkan kasih (mawaddah) 

dan sayang (rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan 

ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan 

ridha ilahi.
34

 

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah 

memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, 

dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, 

taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan 

mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan 

Al-Qur‟an. Berupaya 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. 

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi 

keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting 

sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, 

                                                             
34Ibid, 64-65  
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menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan 

bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memafkan. Demikian 

pula 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 permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu 

mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.
35

 

3. Fungsi Keluarga 

Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam 

keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh 

keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk 

komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, 

pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun 

eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam 

keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, 

apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan 

konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang 

menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai 

apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi 

tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan 

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

2007), 8-9. 
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masalah. Berdasarkan pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga 

setidaknya-tidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
36

 

a. Fungsi Biologis 

Bagi pasangan suami-isteri (keluarga), keluarga menjadi tempat 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan 

dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan 

hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan 

manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma 

perkawinan yang diakui bersama.
37

 Fungsi biologis keluarga ini, untuk 

melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai 

upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan 

berguna, yaitu generasi “dzurriyatun thoyyibah”.
38

 

b. Fungsi Edukatif 

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat 

pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran 

yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan 

jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, 

dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, 

intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan 

pada al-Qur‟an, Q.S. At-Tahrim Ayat 6: 

                                                             
36Djuju Sujana, Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, DalamKeluarga Muslim 

Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), 20-22. 
37Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 43. 
38Muhammad Tholhah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga, 8. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

 

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar 

manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. 

Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola 

keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar 

kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak 

pada pergeseran relasi antar peran-peran anggota keluarga. Karena itu 

bisa terjadi suami belajar kepada isteri, bapak atau ibu belajar kepada 

anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam 

keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
39

 

c. Fungsi Religius 

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk 

mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak 

serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah 

agama dan perilaku ke Agamaan. Dalam al-Qur‟an, Q.S. Luqman 

                                                             
39Muhammad bin Hiban Abu Hatim al Tamimiy, Shahih Ibnu Hibban, Juz 1 (Beirut: 

Muasasah Risalah, 1993), 336. 
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Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan 

aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al 

Hakim terhadap anaknya. 

                           

         

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar".
40

 

 

Fungsi ini mengharuskan orangtua menjadi seorang tokoh inti 

dan panutan dalam keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan perilaku 

sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkungan keagamaan 

dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga merupakan 

awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. 

Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, 

dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat 

penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius. 

d. Fungsi Protektif 

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana 

keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun 

eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang 

masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. 

Gangguan internaldapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman 

                                                             
40Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 412. 
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kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, 

dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. 

e. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan 

anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, 

mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik 

inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi 

masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, 

budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan 

fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan 

anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga 

kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada 

gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan 

terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi 

antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan 

serta keagamaan. 

f. Fungsi Rekreatif 

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan 

pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing 

anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan 

anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu 

terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, 
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menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga 

sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap 

anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. 

g. Fungsi Ekonomis 

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan 

kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi 

ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, 

perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran 

biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-

sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan 

proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan 

harta bendanya secara sosial maupun moral. 

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat 

meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota 

keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status 

ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap 

masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.
41

 

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah 

bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. 

Olehkarena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus 

dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka 

                                                             
41Muhammad Tholhah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga, 8-10. 
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akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam 

keluarga.
42

 

4. Pengertian Keluarga Karier 

Karier adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh 

seseorang selama masa kerjanya. Karier suatu keadaan dimana seseorang 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam status kepegawaian, 

baik dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintahan atau perusahaan. 

Dalam pengertian lebih luas karier adalah suatu sejarah kedudukan 

seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang 

seseorang selama masa kerjanya. Dapat disimpulkan dalam pengertian 

sederhananya adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, 

pekerjaan, jabatan dan sebagainya, pekerjaan yang memberikan harapan 

untuk maju.
43

 

Dalam sebuah keluarga, karier identik dengan profesi seorang 

laki-laki atau suami. Suami yang berkarier adalah suami yang 

bekerjadalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah secara 

lahiriyah, untuk anak dan istri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan 

hal itu wajar dilakukan oleh suami karena suami adalah kepala keluarga, 

kepala rumah tangga. 

Akhir-akhir ini karier bukan hanya identik kepada seorang laki-

laki atau seorang suami, akan tetapi karier juga mulai identik dengan 

seorang wanita atau seorang istri. Wanita (istri) yang berkarier adalah 

                                                             
42Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, 47. 
43Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 253. 
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wanita (istri) yang mempunyai pekerjaan dan kesibukan diluar rumah 

dengan alasan yang beragam dan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk 

membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi yang sudah 

menikah, untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. 

Jadi keluarga berkarier adalah sebuah keluarga antara suami dan 

istri mempunyai pekerjaan dan kesibukan diluar rumah. Dengan 

kesibukannya dalam berkarier atau bekerja maka waktu untuk keluarga 

terutama untuk anak-anak sangat minim dan semakin sedikit.
44

 

5. Karakteristik Keluarga Sakinah 

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama 

telahmenyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari 

keluarga pranikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga 

sakinah III dan keluarga sakinah plus
45

 dan dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai dengan masing-masingkondisi daerah. Uraian masing-

masing kriteria sebagai berikut:
46

 

a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk 

melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: 

keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan 

kesehatan. 

                                                             
44Muhammad Thalib, Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir, (Yogyakarta: Wihdah 

Preess, 1999), 15. 
45Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program 

PembinaanGerakan Keuarga Sakinah. 
46Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 

(Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 

2001), 21. 
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b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun 

atasperkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan 

spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa 

memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, 

bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial 

keagamaan dalam lingkungannya. 

c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yangsah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta 

mampu mengadakan interaksisosial dalam lingkungannya, tetapi 

belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, 

amal jariyah, menabung dan sebagainya. 

d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial 

psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan di lingkungannya
47

. 

e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara 

                                                             
47Ibid.,  25. 
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sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta 

dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
48

 

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut 

ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat 

dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur 

umum adalah sebagai berikut: 

1) Keluarga pra sakinah 

a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah; 

b) Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku; 

c) Tidak memiliki dasar keimanan; 

d) Tidak melakukan sholat wajib; 

e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah; 

f) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis; 

g) Termasuk kategori fakir atau miskin; 

h) Berbuat asusila; 

i) Terlibat perkara-perkara kriminal. 

2) Keluarga sakinah I
49

 

a) Perkawinan sesuai dengan syari‟at dan undang-undang nomor 1 

tahun 1974; 

b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti 

perkawinan yang sah; 

                                                             
48Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 

(Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan 

Agama Islam, 2005), 25. 
49Ibid., 26. 
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c) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat 

wajib dan dasar keimanan; 

d) Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan 

tergolong fakir miskin; 

e) Masih sering meninggalkan sholat; 

f) Jika sakit sering pergi ke dukun; 

g) Percaya terhadap tahayyul; 

h) Tidak datang ke pengajian/majelis taklim; 

i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD. 

3) Keluarga sakinah II 

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut 

hendaknya: 

a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis 

lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut; 

b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa 

menabung; 

c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP; 

d) Memilki rumah sendiri meskipun sederhana; 

e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial 

keagamaan; 

f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat 

sehat lima sempurna; 



40 
 

 

g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan 

perbuatan moral lainnya. 

4) Keluarga sakinah III
50

 

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut 

hendaknya: 

a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan 

dimasjid-masjid maupun dalam keluarga; 

b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan; 

c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada 

umumnya; 

d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas; 

e) Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa 

meningkat; 

f) Meningkatnya pengeluaran qurban; 

g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan 

agama dan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Keluarga sakinah III plus 

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut 

hendaknya: 
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a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria 

hajiyang mabrur; 

b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi 

yangdicintai oleh masyarakat dan keluarganya. 

c) Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif; 

d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya 

dalam memenuhi ajaran agama; 

e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama; 

f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana; 

g) Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam 

dalam kehidupan pribadi dan keluarganya; 

h) Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara 

selaras,serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan 

lingkungannya;
51

 

i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. 

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari 

keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:
52

 

a) Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada 

TuhanYang Maha Esa; 

b) Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu 

laindan antara individu dengan masyarakat; 

                                                             
51Ibid., 28. 
52Danuri, Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 

1976), 19. 
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c) Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial; 

d) Cukup sandang, pangan dan papan; 

e) Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia; 

f) Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar; 

g) Adanya jaminan dihari tua, dan Tersedianya fasilitas rekreasi yang 

wajar. 

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga 

sakinahjika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
53

 

a) Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-

Nya,cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang 

diembannya,mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur‟an, 

membaca dan mendalamimaknanya, mengimani yang ghaib, hari 

pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai 

yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal 

ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik,baik yang wajib 

maupun yang sunnah. 

b) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, 

memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan 

tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami. 

c) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan 

peranorang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal 

bagi setiap anggota keluarganya. 

                                                             
53Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki 

Kehidupan, (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12-14. 
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d) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan 

memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai 

olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga 

yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau 

dokter. 

e) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang 

cukupuntuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak 

melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
54

 

f) Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang 

harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, 

menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, 

saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan 

saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua 

dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih 

sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat 

suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan 

permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan 

menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan 

selalu mendo‟akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, 

diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-

                                                             
54Abdullah Qadri Al-Ahdi, Kitab Al-Mas’uliyah fil Islam Juz I, Thab‟ah As-salasah, 1992, 

60. 
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menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut 

berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling 

bermusuhan dan mampu saling memaafkan. 

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga 

dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri 

sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap 

lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur‟an dan sunnah Rasul.
55

 

Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang 

membangun rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau 

tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan 

jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan 

upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. 

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya 

menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh 

cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah 

keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi 

menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota 

keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta 

teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah 

keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. 

C.  Pembentukan keluarga sakinah 

1. Upaya pembentukan 

                                                             
55Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi, 

(Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11. 
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Untuk mencapai ideal sakinah mawaddah wa rahmah, (samara) 

ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara, 

mencakup aspek internal (ke dalam), dan eksternal (keluar). Aspek ke 

dalam mencakup: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam 

menyelsaikan persoalan, mahabbah (kecintaan), al-adalah (keadilan), dan 

al-ma’ruf (mempergauli dengan baik), dan lain-lain. Sedangkan aspek 

keluar yang terpenting adalah prinsip bertetangga yang baik.
56

 

a. Al-kharama>t al-insa>ni>yah (Pemulian Manusia) 

Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang 

diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai khali>fah fi> al-ard. 

Tidak peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah manusia 

yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi yang harus 

menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh 

kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia.  

Di samping itu, hak hukum bagi laki-laki dan perempuan 

dijamin keberadaanya oleh Islam. Hak tersebut meliputi hak membeli 

dan menjual, hak mengelola harta, hak mendapatkan waris dan hak 

mendaptkan kompensasi. Berdasarkan hal-hal di atas, suami dan istri 

dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. 

Sama-sama sebagai manusia yang harus memuliakan dan dimuliakan, 

tidak lebih dan tidak kurang. 

b. Memilih pasangan sesuai hati nuraninya 

                                                             
56 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 183.. 
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Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk 

memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan 

berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka. Akan tetapi  Islam 

memberikan patokan, misalnya pertama soal kesepadanan (kafa’ah) 

untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga, 

meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang, 

asalkan mendatangkan kemaslahatan dikeluarga. Patokan kedua adalah 

memilih, yang pertama-tama adalah akhlaknya, bukan semata karena 

kecantikan atau ketampanannya atau hartaya.
57

 

c. Bermitra 

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting 

dalam keluarga samara, karena sesama pasangan harus saling 

melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubugan 

mitra sejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang  lain, tidak 

ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada yang lebih berkuasa 

dari yang lain. Suami istri memiliki tanggung jawab yang sama. 

Kenapa demikian? Karena untuk mencapai ketenangan dan 

ketentraman dibutuhkan saling pengertian, berembuk bersama, dan 

tidak boleh ada penindasan, dan itu memerlukan kesejajaran untuk 

memandang sesama pasangan sebagai sama-sama makhluk Allah yang 

harus dihormati. Prinsip saling membutuhkan hanya dapat terpenuhi 

bila masing-masing saling menghromati satu sama lain, saling 

                                                             
57 

Ibid., 184. 
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menerima dan memberi, saling nasehat dan mensehati, dan saling 

sabar dalam mengarungi berbagai cobaan dengan cara bermitra. 

d. Musyawarah 

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus 

diputuskan dan diselsaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling 

memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka 

untuk menrima pandangan dan pendapat pasangan.
58

 

e. Mahabbah (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 sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani. 

f. 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 menghililkan 

pasangannya. 

g. Al-‘Adalah (Keadilan) 

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil 

terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa 

mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus 

memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin. 

                                                             
58 Ibid., 185. 
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h. Al-Ma’ruf 

 Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah 

lembut, di antara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga 

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

ditunaikan: masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak 

melukai anggotanya; saling membantu dalam kebaikan; saling 

berkunjung pada keluarga masing-masing, dan lain-lain. Sedangkan ke 

luar ada hak-hak dalam bertetangga dan ada bagian-bagian dari peran 

kemasyarakatan yang masing-masing anggotanya berhak memainkan 

dan terlibat di dalamnya. 

Prinsip-prinsip di atas harus dimiliki oleh masing-masing 

pasangan atau siapa saja yang ingin melihat sebuah keluarga 

menghasilkan generasi samara yang bisa menjadi suluh umat 

manusia.
59

 

2. Tujuan pembentukan 

Kebahagiaan merupakan salah satu bagian yang diperoleh dalam 

ikatan pernikahan. Akan tetapi, kehidupan rumah tangga bukanlah 

kehidupan bujang yang bisa seenaknya sendiri. Kehidupan berumah 

tangga memiliki kerumitan dan kekompleksan yang kadang sulit 

disederhanakan. Namun dibalik segala kesulitan, sebuah keluarga yang 

bersabar senantiasa mendapatkan keberkahannya. Sebab, dalam ikatan 

pernikahan sesungguhnya terdapat ribuan keberkahan, jika pasangan 

                                                             
59 Ibid., 186-188. 
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suami istri dapat memahami satu sama lain yang dilandasi dengan nilai-

nilai agama dan dapat menerapkan akhlakul karimah.
60

 

Keluarga sakinah yang senantiasa diliputi kebahagiaan, 

keberkahan, dan ketentraman dalam berumah tangga adalah idaman setiap 

orang yang menikah yang mana untuk mendapatkan rahmat dan ridho 

Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk 

mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga 

atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni: 

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya. 

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

muda. 

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

4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta. 

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

serta saling memaafkan sesama manusia.
61

 

  

                                                             
60Ibnu Mas‟ad Masjhur, Seni Keluarga Islami, 28. 
61Asrofi dan M. Thohir, Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa (Yogyakarta: Arindo 
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BAB III 

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA 

BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Puskesmas Kabupaten Pacitan 

1. Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan 

a. Visi dan Misi Puskesmas Tegalombo 

Puskesmas Tegalombo dalam melaksanakan fungsinya 

mempunyai visi sebagai berikut: 

”Mewujudkan masyarakat Tegalombo yang mandiri untuk hidup 

sehat”.  

Untuk mewujdukan misi tersebut, Puskesmas Tegalombo mempunyai 

misi sebagai berikut: 

“Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mendukung upaya 

peningkatan pelayanan kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang bermutu dan terjangkau. Mendorong kemandirian 

masyarakat untuk hidup sehat. Meningkatkan kesejahteraan sumber 

daya manusia”.
62

 

b. Keadaan Geografi 

Puskesmas Tegalombo mempunyai wilayah kerja yang 

membawahi tujuh desa yaitu Desa Tegalombo, Desa Kasihan, Desa 

Pucangombo, Desa Kemuning, Desa Ngreco, Desa Gedangan dan 

Desa Kebondalem. Luas Kecamatan Tegalombo 6.670 Ha dan 

                                                             
62 Profil Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2018, 4. 
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mencakup 30 dusun, keadaan geografis berupa pegunungan sehingga 

sangat sulit dijangkau. Berikut ini wilayah kerja Puskesmas 

Tegalombo yang sulit dijangkau. 

1) Desa Kebondalem yang sulit dijangkau wilayah Dusun Pengkol. 

2) Desa Gedangan yang sulit dijangkau wilayah Dusun Gebang. 

3) Desa Ngreco yang sulit dijangkau wilayah Dusun Nglodo. 

4) Desa Tegalombo yang sulit dijangkau wilayah Dusun Bari. 

5) Desa Kasihan yang sulit dijangkau wilayah Dusun Kalitengah. 

6) Desa Kemuning yang sulit dijangkau wilayah Dusun Grigak. 

7) Desa Pucangombo yang sulit dijangkau wilayah Dusun Pager. 

Batas wilayah kerja Puskesmas Tegalombo yaitu: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Bandar 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tulakan 

Sebelah Timur : Wilayah Puskesmas Tegalombo 

Sebelah Barat  : Kecamatan Arjosari 

Luas gedung Puskesmas induk sebesar 750 m
2 

pada lahan 

seluas 1592 m
2 

dengan kondisi bangunan kurang lebih 75 persen dalam 

kondisi baik dan 25 persen dalam kondisi rusak. Keterbatasan ruangan 

yang terdapat pada gedung puskesmas induk menyebabkan beberapa 

kegiatan pelayanan terutama pelayanan rawat inap masih belum dapat 

dilakukan secara optimal.
63

 

Secara geografis Puskesmas Tegalombo mempunyai letak pada 

lokasi yang strategis karena terletak dipinggir jalan Provinsi yang 

                                                             
63 Ibid., 5. 
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menghubungkan Kota Pacitan dan Ponorogo tepatnya dikilometer 34 

dari Kota Pacitan. 

c. Data Karyawan 

Tabel 3.1 

Struktur Organisasi UPT Puskesmas Tegalombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sadi 

Kordinator UKM 

Triyadi 

Kordinator UKM 

(Pengendalian Surveilans) 

Dewi L 

Koordinator UKP 

Hartini 

Kordinator Rawat Inap 

UKS/UKGS dan ARU  : Suryanto 

Program Gizi : R. Siswoyo 

Kesehatan Jiwa : Budiono 

Kshatan Krja : Saebudi 

Promkes  : Condrorini 

Kesling  : Sadi 

Kesehatan Indra : Saebudi 

Kesehatan Usila : Sumarni 

Imunisasi : Agus P 

P2m : Triyadi 

Surveilans : Andri N 

NAPZA : Condrorini D P 

PTM : Andri Nur W 

 

Ambulance Gadar 

Agung Wahyono 

 

 

Unit BP  : dr. Fenty G 

Unit Pel. Gigi : drg. Puriadji 

Unit Pel. KIA/KB : Sunarti 

Klinik Gizi  : R. Siswoyo 

Klinik Sanitas : Sadi 

UGD  : dr. Trimurwani 

Laborat  : Trirumpinuji 

Unit Pel. Obat : Dian Anita Sari 

Ambulance dan   

Oprasional  : Agung W 

Radiologi  : Sulis W 

Fisiotrapi  : Retno A 

Unit Penyimpanan 

Obat  :Dian Anita Sari 

1. Kebondalem : Lina t 

2. Kemuning : Fachmi A 

3. Gedangan  : Nida N 

4. Kaliogan Pucangombo : Febby A P 

Ponkesdes 

1. Kasihan : J. Nafiah 

2. Kebondalem : Saebudi 

Puskesmas Pembantu 

Kepala UPT Puskesmas 

Tegalombo 
dr. Rosyid Ashari 

Agus Purwanto 

Kepegawaian 

dan TU Umum 

Lina 

P 

SP2

TP 
1. Dewi L 

2. Andri Nur W 

3. Wiwuk W 

4. Lina P 

Keuangan 

Hendrikus L 

Sarana 

Prasarana 

Koordinator Tim 

Manajemen Mutu 
Hartini 

Kasubag TU 
Dyah Rini Ekaningsari 

1. Ngreco  : Elfina 

2. Kasihan  : Martha P A 

3. Pagerlor Pucangombo : Yeni W 

Poskesdes 
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Tabel 3.2 

Jenis ketenagaan di Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan 

 

No Jenis ketenagaan Jumlah 

1 Dokter umum 2 

2 Dokter gigi 1 

3 Kassubag TU 1 

4 Perawat  21 

5 Bidan  15 

6 Perawat gigi 1 

7 Pelaksanaan gizi 2 

8 Sanitarian  1 

9 Survailans 0 

10 Penyuluh kesehatan 1 

11 Analis  2 

12 Asisten apoteker 1 

13 Fisioterapis  1 

14 Radiografer  1 

15 Tehnisi medis 1 

16 Rekam medik 1 

17 Tenaga administrasi 4 

18 Penjaga malam 1 

19 Pengemudi  1 

20 Petugas kebersihan 2 

21 Petugas dapur 2 

Jumlah 61 

 

Tabel 3.3 

Distribusi penduduk dengan jaminan kesehatan 

 

No Jenis Jaminan Kesehatan Jumlah Prosentase (%) 

1 BPJS 24.239 66.01 % 

2 Belum Terjamin 12.477 33.98 % 

 

Dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa sebanyak 31.86 % 

penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tegalombo belum mempunyai 

jaminan Kesehatan.
64
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2. Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan 

a. Visi dan Misi Puskesmas Kedungbendo 

“Terciptanya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat”. 

Untuk mewujdukan misi tersebut, Puskesmas Kedungbendo 

mempunyai misi sebagai berikut: 

“Menciptakan kemandirian dan peran serta masyarakat untuk hidup 

sehat. Mempertahankan dan meningkatkan mutu sumber daya 

kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. 

Menggerakan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. 

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan 

terjangkau. 

b. Sejarah Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan 

Puskesmas Kedungbendo berdiri pada tahun 1988. Pada awal 

berdiri Puskesmas Kedungbendo merupakan Puskesmas pembantu dari 

dari Puskesmas Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur yang bernama 

Pustu Kedungbendo, kemudian pada tahun 1991 Puskesmas 

Kedungbendo baru menjadi Puskesmas induk yang akhirnya berganti 

nama menjadi Puskesmas Kedungbendo hingga sekarang.
65
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c. Data Karyawan 

Tabel 3.4 

Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kedungbendo 

 

 

 

 

 

 

  

Pustu Borang 

Nunil Armawati 

Kepala UPT Puskesmas 

Kedungbendo 

dr. Farida Sony Indarti 

Polindes 

Mangunharjo 

Agnes Lasaren 

 

Polindes 

Kedungbendo 

Sri Murtini 

 

Kordinator 

Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) Esensial 

Diyanti Kusumawati, SKM 

1. Promkes     : Diyanti K 

2. Kesling : Hayyin A 

3. KIA – KB   : Umiati 

4. Gizi             : Sunarsih 

5. P2               : Nur Hadi S 

Kepegawaian 

dan Umum 

1. Kunardi, S. 

Sos 

2. Fitrian Dwi 

R 

Data dan 

Informasi 

Ika Ratna P. 

S 

1. Pemeriksaan Umum : Apriyaningsih 

2. Kes. Gigi dan Mulut : Agus Tri J 

3. KIA-KB yang bersifat UKP: Umiati 

4. Gawat Darurat 24 jam : Ika Ratna P.S 

5. Gizi yang bersifat UKP: Sunarsih 

6. Imunisasi  : Nilawati 

7. Kefarmasian : Endang S 

8. Laboratorium : Aning T 

 

Kepala Subbag Tata 
Usaha 

Kunardi, S. Sos, 

Tim Manajemen Mutu 

Nur Hadi Subeno, S. Kep. 

Ners 

Penanggung Jawab 

Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) 

Diyanti Kusumastuti, SKM 

 

Penanggung Jawab 

Upaya Kesehatan Perorangan 

(UKP) 

Apriyaningsih, AMK 

Kordinator 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 

Pengembangan 

Agus Tri Jatmiko 

1. Puskesmas : Panggung S 

2. Kes. Jiwa : Nur Hadi S 

3. Kes. Gigi dan UKS  : Agus Tri J 
4. Kes. Lansia  : Sunarsih 

5. Kesjaur : Apriyaningsih 

6. Batra : Endang S 

Penanggung Jawab Jaringan dan 

Jejaring 

Miftahul Roifana, AMD. Keb. 

Polindes Borang 

Miftahul R 

 

Ponkesdes 

Jetiskidul 
1. Ayu Noviana S 

2. Panggung S 

 

Ponkesdes Gegeran 

1. Kresnawati 

2. Seti Heriyanto 

 

Bendahara 

1. Bend. Operasional    : Aning T 

2. Bend. Penerimaan   : Rusilowati 

3. Bend. JKN  : Nunil A 

4. Bend. BOK              : 

Nilawati 
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Tabel 3.5 

Jenis ketenagaan di Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan
66

 

 

No Jenis ketenagaan Jumlah 

1 Dokter layanan primer 2 

2 Perawat/ perawat gigi 6 

3 Bidan  5 

4 Tenaga kesmas 1 

5 Tenaga kesehatan lingkungan 1 

6 Ahli teknologi laboratorium medic 1 

7 Tenaga gizi 1 

8 Tenaga kefarmasian 1 

9 Tenaga administrasi 2 

10 Bidan desa 5 

11 Kepala TU 1 

Jumlah 27 

 

B. Paparan Data Khusus 

1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketentraman, 

kenyamanan, kebaikan, dan kasih sayang. Untuk mencapai itu semua harus 

adanya komitmen yang baik dalam rumah tangga. Bukan hanya komitmen 

yang dilakukan akan tetapi juga harus ada yang namanya kejujuran, saling 

percaya satu sama lain dan komunikasi. Dalam membentuk keluarga 

sakinah kita harus berpegang teguh kepada Agama yaitu Agama Islam, 

memiliki prinsip-prinsip untuk membangun hubungan yang baik terlebih 

jika kita sibuk dalam bekerja harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan 

dan keluarga.Berdasarkan wawancara dengan Gita sebagai staf Kebidanan 

di Puskesmas Tegalombo menyampaikan; 
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“Bisa dikatakan keluarga sakinah itu apabila dari keluarga 

tersebut merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera dan 

berkecukupan dalam hal apapun.”
67

 

 

Selain itu keluarga yang bisa dikatakan keluarga sakiah adalah 

keluarga yang berpedoman kuat pada Agama, seperti yang dikatakan oleh 

Purwanto dan Dwi Irawati pasutri yang bekerja sebagai perawat di 

Puskesmas Tegalombo berpendapat; 

“Keluarga sakinah itu keluarga yang berpedoman kuat kepada 

Agama, selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada 

kita.”
68

 

 

Benar keluarga sakinah itu keluarga yang aman, nyaman, tentram 

dan sejahtera. Mereka harus berpedoman kuat pada Agama danselalu 

merasa berkecukupan dalam hal apapun, seperti yang dikatakan oleh 

Budiono dan Jamilatunnafi‟ah pasutri yang juga bekerja sebagai perawat 

menambahkan; 

“Keluarga sakinah itu keluarga yang tentram, damai dan 

sejahtera. Tidak merasa kurang dan tidak merasa berlebihan 

dalam bentuk apapun.”
69

 

 

Keluarga sakinah itu keluarga yang santai tidak ambil pusing 

ketika ada masalah atau cobaan dalam rumah tangga nya. Endika dan Indri 

pasutri yang bekerja sebagai perawat juga berpendapat mengenai keluarga 

sakinah; 

                                                             
67Gita, Hasil Wawancara, Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan. 30 Oktober 2019. 
68Purwanto dan Dwi Irawati, Hasil Wawancara, Puskesmas Tegalombo Kabupaten 

Pacitan. 30 Oktober 2019. 
69Budiono dan Jamilatunnafi‟ah, Hasil Wawancara, Puskesmas Tegalombo Kabupaten 

Pacitan. 30 Oktober 2019. 
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“Menurut kami keluarga sakinah itu keluarga yang santai, tidak 

ambil pusing ketika ada masalah atau cobaan dalam rumah 

tangga, mereka selalu merasa nyaman, aman dan tentram dalam 

keluarganya.”
70

 

 

Dari hasil wawancara diatas terkait konsep keluarga sakinah di 

Puskesmas Tegalombo, penulis juga menggali informasi ke Puskesmas 

Kedungbendo bagaimana pendapat atau pandangan mereka tentang konsep 

keluarga sakinah. Seperti yang dikatakan oleh Suharko selaku staf Tata 

Usaha Puskesmas Kedungbendo; 

“Bagi saya keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia. Kenapa 

saya katakan bahagia karena mereka bisa mengatasi semua 

masalah dan cobaan dalam rumah tangganya.”
71

 

 

Memang suatu rumah tangga atau keluarga bisa dikatakan 

keluarga sakinah jika rumah tangganya bahagia selalu dan bagaimana cara 

mereka mengatasi suatu masalah dan cobaan. Nur Hadi Subno dan Hartini 

pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kedungbendo 

berpendapat; 

”Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan sejahtera. 

Mereka bisa meminimalisir ketika ada cobaan dan bisa mengatasi 

hal apapun dalam keadaan baik dan buruk.”
72

 

 

                                                             
70Endika dan Indri, Hasil Wawancara, Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan. 30 

Oktober 2019. 
71Suharko, Hasil Wawancara, Puskesmas Kedungbendo Kabupaten Pacitan. 04 

November 2019. 
72Nur Hadi Subno dan Hartini, Hasil Wawancara, Puskesmas Kedungbendo Kabupaten 
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Berbeda dengan yang lainnya,Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna 

Puspitasari pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas 

Kedungbendo juga menambahkan tentang keluarga sakinah; 

“Menurut kami keluarga sakinah itu keluarga yang tidak keluar 

dari jalur atau ajaran Agama Islam dan semua yang mereka 

lakukan tidak luput dari ajaran Agama Islam.”
73

 

 

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Keluarga Perawat Dalam Mewujudkan 

Keluarga Sakina 

Dalam membentuk keluarga yang sakinah perlu adanya upaya-

upaya yang dilakukan seperti halnya memahami pasangan satu sama lain, 

banyak meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. Bagaimana 

cara mengatasi ketika ada masalah dan bagaimana cara membagi waktu 

ketika kita sibuk dalam bekerja. Berdasarkan wawancara dengan Gita 

sebagai staf kebidanan di Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan 

menyampaikan; 

“dalam membentuk keluarga sakinah menurut saya harus saling 

memahami pasangan satu sama lain, dengan meluangkan waktu 

untuk keluarga terlebih untuk anak dan saling percaya dengan 

didasari kejujuran itu kunci utama nya mas menurut pandangan 

saya.” 

 

Lalu Gita menambahkan cara meminimalisir ketika ada kendala 

atau cobaan jika satu sama lain berpeda pendapat atau pandangan.  

“Bagi saya berkomunikasi pribadi sangat penting dan yang pasti 

saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Ketika berbeda 

pendapat atau pandangan saya dan suami mencari solusi bersama, 
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mencari jalan keluar permasalahan supaya permasalahan dalam 

perbedaan ini bisa selesai tanpa meminta pendapat orang lain.”
74

 

 

Hal-hal tersebut memang penting dalam rumah tangga agar 

terciptanya keluarga yang sakinah. Seperti yang dikatakan oleh Purwanto 

dan Dwi Irawati sebagai pasutri yang sama-sama bekerja sebagai perawat 

di Puskesmas Tegalombo Kabupaten Pacitan mengatakan; 

“dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis menurut 

kami dengan cara menjaga pernikahan, kepercayaan satu sama 

lain, berkomunikasi, mengaji bersama dan saling jujur tentunya 

antara istri dan anak. Semisal nih mas, ada masalah kita berdua di 

kantor atau anak di sekolah harus saling jujur dan dibicarakan 

ketika sudah dirumah itulah yang membuat keluarga tetap 

harmonis untuk saya selaku kepala keluarga. Dan kami berpegang 

teguh pada tujuan dan agama.”  

 

Bukan hanya itu saja Dwi juga menambahkan cara mengatasi 

ketika ada kendala atau masalah dalam rumah tangga nya; 

“selama 13 tahun pernikahan tentunya kendala dan masalah pasti 

ada dan itu wajar dalam rumah tangga seperti halnya 

kecemburuan dan perbedaan pendapat. Namun itu semua bisa 

diminimalisir dengan cara berkomunikasi, saling jujur satu sama 

lain, dan saling mengalah ketika salah satu dari kami sedang 

emosi atau marah-marah tak lupa kami kembali pada tujuan dan 

agama.” 

 

Kemudian penulis bertanyabagaimana bapak dan ibu meluangkan 

waku untuk keluarga terlebih ketika Bapak dan Ibu sibuk bekerja ? 

Dengan tersenyum Purwanto menjawab; 

“kami meluangkan waktu untuk keluarga dan terutama untuk 

anak biasanya satu bulan sekali dengan cara saya mengajak istri 

dan anak untuk refreshing dan jalan-jalan. Dengan waktu kerja 

yang padat dan jadwal yang tidak menentu antara saya dan istri 
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tetap meluangkan waktu untuk keluarga walaupun itu hanya 

seminggu sampai satu bulan sekali.”
75

 

 

Membentuk keluarga sakinah memang sangat sulit dilakukan, 

oleh karenanya itu semuanya harus didasari dengan Agama seperti 

pendapatnya Budiono dan Jamilatunafi‟ah sebagai pasutri yang juga 

bekerja sebagai Perawat di Puskesmas Tegalombo menyampaikan; 

“kami menikah tahun 1991 dan sampai sekarang sudah 28 tahun 

kurang lebih mas, kami dikaruniai oleh Allah 4 orang anak, yang 

pertama kuliah di Yogyakarta yang kedua kelas II SMA yang 

ketiga kelas III SMP dan yang terakhir masih kelas VI SD. Dalam 

membentuk keluarga sakinah dan menjalin rumah tangga yang 

bisa dikatakan sudah lumayan cukup lama kami tidak ada konsep 

atau prinsip-prinsip agar terbentuknya keluarga sakinah ya mas, 

tetapi kami saling menghargai pasangan satu sama lain jika dari 

kami ada perbedaan pendapat selagi tidak keluar dari ajaran 

Agama Islam.” 

 

Dan mereka juga menambahkan terkait kendala dan masalah yang 

dihadapi selama 28 tahun ini; 

“kendala atau cobaan dalam rumah tangga pasti ada apalagi yang 

sudah cukup lama seperti saya dan istri, baik dari kami berdua 

atau juga dari anak-anak kami. Cara kami menyelesaikannya 

yaitu dengan saling mengalah satu sama  lain, mencari solusi akar 

permasalahan, saling jujur dan terbuka. Kembali lagi kepada 

Agama bagaimana cara kami menyikapi ketika ada cobaan dalam 

hidup ataupun dalam rumah tangga.”
76

 

 

Keluarga sakinah memang keluarga idaman bagi semua keluarga. 

Bagaimana cara mereka membentuk, menyikapi, menjalankan agar 

terciptanya keluarga yang sakinah. Seperti yang disampaikan oleh Endika 
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dan Indri pasutri perawat yang juga bekerja di Puskesmas Tegalombo 

mengatakan; 

“saya dan istri menikah pada tahun 2016, bisa dikatakan sudah 

tiga tahun berumah tangga dan kami baru dikaruniai satu putri 

yang cantik berusia dua tahun.Anak kami, kami titipkan sama 

Nenek nya di Trenggalek karna tidak ada yang menjaga kalau 

kami berdua sedang bekerja. Dalam membentuk keluarga sakinah 

menurut saya jalani dengan santai tidak terlalu ekstrem dan tidak 

terlalu terpaku pada aturan-aturan yang rumit selagi masih ada di 

dalam aturan Agama Islam. Tidak berlebihan dan saling 

mengalah satu sama lain.” 

 

Indri juga menambahkan; 

 

“dalam tiga tahun pernikahan kendala dan masalah pasti ada 

seperti cekcok dan kecemburuan ( sambil tersenyum malu), karna 

memang saya sendiri masih suka cemburu terhadap suami, ya 

namanya sayang yah mas tidak mau ada orang ketiga dalam 

rumah tangga kami. Tapi kami hadapi itu semua dengan 

kedewasaan, sadar ketika salah satu dari kami melakukan 

kesalahan dan yang terpenting adalah mengalah, menurunkan 

amarah karna amarah itu biasanya berada di depan bukan 

dibelakang.” 

 

Dan terakhir mereka mengatakan terkait waktu untuk keluarga 

dan terlebih untuk anak; 

“ketika kami berdua sibuk dengan pekerjaan cara mengatur waktu 

untuk keluarga terlebih untuk anak yaitu kami pulang ke 

Trenggalek untuk menemui Putri kami untuk melepas rindu dan 

kumpul dengan keluarga di Trenggalek. Perawat itu terbebani 

masalah jadwal dan pengabdian mas, yang harus megedepankan 

tolong-menolong dan kepentingan masyarakat yang 

membutuhkan. Kadang keluarga saya nomer dua kan tapi juga 

harus saya prioritaskan “ujar pak Endika”.
77
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Bukan hanya di Puskesmas Tegalombo saja, penulis juga mencari 

informan lain, yaitu di Puskesmas Kedungbendo terkait upaya yang 

dilakukan keluarga perawat dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

Di Puskesmas ini penulis mewawancari satu staf KTU (Ketua 

Tata Usaha) dan beberapa pasutri yang bekerja sebagai perawat terkait 

upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga perawat. Karena semua 

orang atau keluarga pasti berbeda pendapat tentang suatu hal apapun itu. 

Suharko selaku KTU (Ketua Tata Usaha) di Puskesmas Kedungbendo 

Pacitan berpendapat mengenaitentang bagaimana cara membangun 

keluarga sakinah pada pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas 

Kedungbendo. Suharko mengatakan; 

“harus dengan kesadaran dari diri sendiri ya mas, bagaimana 

mereka bisa menciptakan atau membangun keluarga yang sakinah 

atau keluarga harmonis. Harus dilandasi dengan saling percaya 

satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, dan memiliki rasa 

tanggung jawab dalam hal apapun. Sering-seringlah berkumpul 

dengan keluarga meskipun ditengan aktivitas yang padat karena 

disitulah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.” 

 

Suharko juga menambahkan terkait lebih penting mana anatara 

keluarga atau pekerjaan; 

“loh ya harus sama-sama penting mas, karena keluarga dan 

pekerjaan saling berkesinambungan. Dalam pekerjaan kita punya 

kode etik dan aturan yang harus di kedepankan dan dalam rumah 

tangga juga kita punya tanggung jawab sebagai pasangan suami 

istri.” 

 

Selain itu Suharko juga mengatakan bagaimana cara kita 

menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga; 
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“Yaitu dengan komunikasi antara suami dan istri lebih 

diutamakan kemudian mencari solusi bagaimana cara kita 

menghadapi masalah dan cara kita menyelesaikan suatu masalah. 

Seperti yang tadi saya katakan kejujuran dan sikap saling 

keterbukaan menjadi faktor penting dalam rumah tangga.”
78

 

 

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pasutri yang bekerja 

sebagai perawat dalam membangun keluarga sakinah Nur Hadi Subno 

danHartini sebagai pasutri yang bekerja sebagai Perawat di Puskesmas 

Kedungbendo Pacitan menjelaskan; 

“saya dan istri menikah tahun 2005, kami tidak melalui proses 

pacaran lagi akan tetapi langsung menikah karna dulu istri saya 

adalah adik kelas saya jadi saya sudah cukup mengenal seperti 

apa calon istri saya waktu itu. Alhamdulillah kami sudah 

dikaruniai 3 orang anak, anak pertama kelas III SMP di Sragen, 

yang kedua kelas III SD dan yang terakhir masih TK umur lima 

tahun. Sambil senyum ibu hartini mengatakan “ketiganya putri 

mas.” Dan dalam membentuk keluarga yang sakinah atau bisa 

dikatakan keluarga harmonis tentunya harus saling menerima 

kekurangan dan kelebihan masing-masing serta harus menerima 

apa adanya pasangan. Carilah dan berikanlah Rezeky yang 

Barokah untuk istri dan anak-anak, selalu berpositif thinking dan 

banyak meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. 

 

Lalu Hartini menambahkan; 

“untuk kami yang sibuk bekerja dan sibuk dengan urusan masing-

masing tentunya waktu untuk keluarga tidak terlalu banyak mas, 

bisa dikatakan seminggu sekali waktu yang full 24 jam untuk 

keluarga sehingga saya dan suami memutuskan untuk menyewa 

jasa pembantu rumah tangga untuk mengurus keperluan di rumah 

sekaligus menjaga anak-anak ketika kami sedang bekerja. Itupun  

mbok (biasa kami sebutnya) tidak 24 jam full, hanya dari pagi 

sampai sore saja dan kebetulan dirumah juga ada orang tua dari 

istri jadi bisa membantu menjaga anak dirumah.” 
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Dalam menjalin rumah tangga selama 14 tahun masalah dan 

cobaan pasti ada baik pasangan yang sudah menikah ataupun belum, 

seperti yang dikatakan oleh Nur Hadi; 

“Selama 14 tahun mengarungi bahtera rumah tangga tentunya 

masalah dan cobaan yang dihadapi sudah pasti ada, baik pasangan 

yang sudah menikah ataupun belum. Yang terpenting jangan 

sampai bermain kasar atau bahkan sampai memukul. Dikeluarga 

kami mempunyai prinsip siapa yang berbuat salah dan sedang di 

nasehati maka mereka harus diam dan mendengarkan harus 

diresapi supaya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Sering-

sering mendekatkan diri dengan keluarga, saling terbuka, jujur 

satu sama lain dan juga sikap saling mengalah itu penting.”
79

 

 

Bukan hanya itu saja, penulis juga mewawancarai pasutri lain 

yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kedungbendo Kabupaten 

Pacitan. Bagaimana upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

Dan informan terakhir yaitu Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna Puspitasari 

pasutri yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. Mereka mengatakan; 

“kami menikah tahun 2006 sampai sekarang sudah ada 13 tahun, 

bisa dikatakan sudah lumayan lama dan masih tetap harmonis 

sampai sekarang. Kami baru dikaruniai satu orang putri dan 

sekarang sudah kelas VI SD. Untuk membentuk keluarga yang 

sakinah dan harmonis selama pernikahan kami tentunya harus 

saling mengerti dan memahami satu sama lain, saling jujur, saling 

percaya, perbanyak komunikasi dan dilandasi dengan ajaran 

Agama Islam tentunya.” 

 

Lalu Ika juga menambahkan terkait rumah tangganya; 

“Tapi selama 13 tahun ini tidak juga mulus mas rumah tangga 

kami, ya namanya cobaan pasti ada saja karena kita hidup sebagai 
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manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Namun bagaimana 

kita menyikapi itu semua dengan cara saling percaya satu sama 

lain, komunikasi dan yang paling penting adalah kejujuran. kami 

dan anak tinggal berjauhan karena anak kami titipkan di neneknya 

yang tinggal di Magetan. Waktu untuk keluarga dan anak kita 

usahakan satu minggu sekali bahkan dua minggu sekali 

tergantung jadwal di Puskesmas, jadi jika ada jadwal yang pas 

kita pulang ke Magetan untuk melepas rindu dengan anak 

sekalian refreshing.”
80

 

 

Dari hasil wawancara diatasyang dilakukan oleh penulis dengan 

beberapa pasutri yang bekerja sebagai perawat dan berbeda instansibisa 

dikatakan pemahaman para pasutri cukup memuaskan. Dalam artian, tidak 

ada kesulitan atau kendala dalam menyampaikan pendapatnya ketika 

penulis menanyakan secara langsung kepada mereka tentang pengertian 

atau pemahaman mengenai keluarga sakinah. 

Namun penulis sedikit mendeskripsikan bahwasannya keluarga 

sakinah adalah suatu ikatan hidup atas dasar perkawinan antara laki-laki 

dengan wanita yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah 

tangga untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang bahagia, tenang, 

aman, tentram dan sejahtera serta memberikan keselamatan didunia dan 

akhirat. Akan tetapi bagi mereka dalam mengaplikasikanitu semua untuk 

mewujudkan keluarga sakinah tidak begitu mudah terlebih jika kita sibuk 

dalam bekerja dan kurangnya waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. 

Kurangnya memberikan rasa kasih sayang dan perhatian untuk keluarga 

juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan keluarga sakinah karena 
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termakan oleh waktu mereka untuk bekerja terlebih jam terbang seorang 

perawat bisa dikatakan sangat padat, mereka harus lebih mendahulukan 

pasien yang membutuhkan tenaga atau jasa mereka dari pada diri sendiri 

dalam artian seorang yang bekerja sebagai perawat sangat-sangat 

menguras tenaga dan fikiran. Jadi bisa disimpulkan mereka harus pintar 

dalam membagi waktu, antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk 

keluarga. 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA 

BERKARIER DI PUSKESMAS KABUPATEN PACITAN 

 

A. Analilis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Perawat di 

Puskesmas Kabupaten Pacitan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bisa dikatakan 

pemahaman para pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan cukup memuaskan. Dalam artian, tidak ada kesulitan atau 

kendala dalam menyampaikan pendapatnya ketika penulis menanyakan secara 

langsung kepada mereka tentang pengertian atau pemahaman mengenai 

konsep keluarga sakinah. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gita sebagai staf Kebidanan di 

Puskesmas Tegalombo menyampaikan. Bisa dikatakan keluarga sakinah itu 

apabila dari keluarga tersebut merasa aman, nyaman, tentram, sejahtera dan 

berkecukupan dalam hal apapun.”
81

 Selain itu keluarga yang bisa dikatakan 

keluarga sakiah adalah keluarga yang berpedoman kuat pada Agama, seperti 

yang ada dalam teori maka bisa dikatakan keluarga ini tergolong dalam 

keluarga sakinah III yang mana keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan 
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pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di 

lingkungannya
82

 

Penulis menganalisis dari keluarga tersebut masuk kriteria keluarga 

sakinah III, karena dapat memenuhi seluruh kebutuhan keagamaan dengan 

mengedepankan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis 

dan pengembangan keluarganya, akan tetapi belum mampu menjadi suri 

tauladan di lingkungannya karena faktor jam kerja yang sangat padat  dan 

waktu yang terbatas. 

Dari pendapat narasumber lain seperti yang dikatakan oleh Purwanto 

dan Dwi Irawati pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas 

Tegalombo berpendapat keluarga sakinah itu keluarga yang berpedoman kuat 

kepada Agama, selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita.
83

 

Benar keluarga sakinah itu keluarga yang aman, nyaman, tentram dan 

sejahtera. Mereka harus berpedoman kuat pada Agama dan selalu merasa 

berkecukupan dalam hal apapun, tidak berbeda jauh dengan pendapat Gita 

bahwasannya keluarga yang dimaksud oleh Purwanto dan Dwi Irawati juga 

tergolong dalam keluarga sakinah III yang sangat mengedepankan agama, 

akan tetapi dari pendapat di atas penulis menganalisis mereka bahwasannya 

sedikit sulit untuk menjadi suri tauladan bagi orang lain karena padatnya jam 

kerja, belum lagi jika dari mereka mendapatkan jam waktu kerja tambahan 

sampai 24 jam. 
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Seperti yang dikatakan oleh Budiono dan Jamilatunnafi‟ah pasutri 

yang juga bekerja sebagai perawat menambahkan keluarga sakinah itu 

keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Tidak merasa kurang dan tidak 

merasa berlebihan dalam bentuk apapun.
84

 Dan keluarga sakinah itu keluarga 

yang santai tidak ambil pusing ketika ada masalah atau cobaan dalam rumah 

tangganya. Berbeda dengan pendapat narasumber di atas, pendapat Budiono 

dan Jamilatunnafi‟ah bisa dikatakan tergolong dalam keluarga sakinah II yang 

mana keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga 

telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta 

bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan 

interaksisosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta 

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, 

infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
85

 

Dalam pengertian di atas antara pendapat narasumber dan teori, 

penulis menganalisis bahwasannya keluarga Budiono dan Jamilatunnafi‟ah 

masuk ke dalam keluarga sakinah II jika dilihat dari pendapatnya, dengan 

memenuhi kebutuhan kehidupannya dan mampu memahami pentingnya 

pelaksanaan ajaran agama sudah cukup untuk menuju keluarga yang aman, 

damai dan sejahtera  

Dari pendapat narasumber terakhir yang bekerja di Puskesmas 

Tegalombo yaitu Endika dan Indri pasutri yang bekerja sebagai perawat juga 
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berpendapat mengenai keluarga sakinah, menurut kami keluarga sakinah itu 

keluarga yang santai, tidak ambil pusing ketika ada masalah atau cobaan 

dalam rumah tangga, mereka selalu merasa nyaman, aman dan tentram dalam 

keluarganya.
86

 

Sama halnya dengan pendapat Budiono dan Jamilatunnafi‟ah, 

pendapat Endika dan Indri juga menyampaikan hal yang sama, dan jika 

disandingkan dengan teori maka tergolong dalam keluarga sakinah II yang 

dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan mampu memahami pentingnya 

pelaksanaan ajaran agama. Kenapa demikian, penulis menganalisis 

bahwasannya keluarga ini tidak begitu ambil pusing dalam hal apapun, 

mengikuti alurnya kehidupan mana yang harus di jalani dan mana yang harus 

didahulukan. 

Lain halnya dengan pemahaman pasutri perawat yang bekerja di 

Puskesmas Tegalombo mereka juga berpendapat terkait konsep keluarga 

sakinah. Seperti yang dikatakan oleh Suharko selaku staf Tata Usaha 

Puskesmas Kedungbendo. Bagi saya keluarga sakinah itu keluarga yang 

bahagia. Kenapa saya katakan bahagia karena mereka bisa mengatasi semua 

masalah dan cobaan dalam rumah tangganya.
87

 Memang suatu rumah tangga 

atau keluarga bisa dikatakan keluarga sakinah jika rumah tangganya bahagia 

selalu dan bagaimana cara mereka mengatasi suatu masalah dan cobaan. 
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Dari pendapat di atas jika disandingkan dengan teori maka tergolong 

dalam keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang 

sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah 

mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan 

keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksisosial dalam 

lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal 

jariyah, menabung dan sebagainya.
88

 

Dalam hal ini penulis menganalisis yang mana pendapat Suharko lebih 

mengedepankan kesosialan dan disandarkan dengan ajaran agama akan tetapi 

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keagamaan. 

Narasumber lain yang juga berpendapat yaitu Nur Hadi Subno dan 

Hartini pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kedungbendo 

berpendapat keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan sejahtera. 

Mereka bisa meminimalisir ketika ada cobaan dan bisa mengatasi hal apapun 

dalam keadaan baik dan buruk.
89

 Tidak berbeda jauh dengan pendapat 

Suharko, Nur Hadi Subno dan Hartini juga berpendapat yang sama dan jika 

digolongkan dengan keluarga sakinah maka keluarga tersebut tergolong 

keluarga sakinah II, dengan memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah 

mampu memahami pelaksanaan ajaran agama. Dan jika dianalisis dari 
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keluarga Nur Hadi Subno dan Hartini mengedepankan interaksisosial dan 

lingkungan akan tetapi tidak lepas dari pentingnya ajaran agama.  

Berbeda dengan yang lainnya, Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna 

Puspitasari pasutri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kedungbendo 

juga menambahkan tentang keluarga sakinah menurut kami keluarga sakinah 

itu keluarga yang tidak keluar dari jalur atau ajaran Agama Islam dan semua 

yang mereka lakukan tidak luput dari ajaran Agama Islam.”
90

 

Dari pendapat di atas keluarga Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna 

Puspitasari bisa digolongkan dalam keluarga sakinah III yang mana keluarga-

keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, 

akhlaqul karimah, sosial, psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi 

belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
91

 Jika dianalisis maka 

keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan keagamaan akan tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan di lingkungannya karena faktor waktu yang sangat 

terbatas dimakan oleh waktu bekerja, belum lagi jika dari mereka mendapat 

tambahan jam kerja yang full maka sulit untuk menampilakan atau 

mencontohkan kehidupan keluarga sakinah. 

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi 

kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi 

keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap 

ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan 

misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur‟an. Berupaya 
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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.  

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi 

keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting 

sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, 

menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah 

bila mempunyai masalah dan saling memafkan. Demikian pula 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 permasalahannya sehingga 

suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman 

dan segar.
92

 

Jika penulis sandingkan dengan teori yang ada pada Bab II sebelumnya 

tentang pandangan Ulama Imam al-Qurtubi terhadap pengertian keluarga 

sakinah. Beliau menjelaskan bahwa, sebuah keluarga akan berproses 

menghasilkan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan 

keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta 

kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi. Jadi, keluarga sakiah adalah suatu 

ikatan hidup atas dasar perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang hidup 

bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga untuk membangun tatanan 

keluarga yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia, tenang, 
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aman, tentram dan sejahtera serta memberikan keselamatan didunia dan 

akhirat. 

Jika dianalisis antara konsep yang ada diteori dan kenyataannya 

apakah sudah sesuai atau belum maka penulis berpendapat sedikit berbeda 

akan tetapi memiliki unsur tujuan yang sama. Perbedaannya adalah ketika 

mereka mengaplikasikannya dalam kenyataan, kurangnya waktu mereka untuk 

keluarga dan kurangnya waktu mereka untuk memberikan rasa kasih sayang 

yang mana termakan oleh waktu bekerja.  

Terlebih jika mereka tidak kuat dalam godaan-godaan dalam 

kehidupan, maka dari itu dalam berkeluarga haruslah di dasari dengan Iman 

dan Agama yang kuat. Tujuan yang sama adalah mereka keluarga perawat 

atau setiap keluarga dimanapun memiliki hasrat agar terciptanya keluarga 

yang sakinah tergantung bagaimana mereka dalam mengaplikasikannya dan 

yang pasti mempunyai cara-cara yang berbeda. 

 

B. Upaya Yang Dilakukan Keluarga Perawat di Puskesmas Kabupaten 

Pacitan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh ketentraman, 

kenyamanan, kebaikan, dan kasih sayang. Dalam praktiknya keluarga sakinah 

dapat dilakukan oleh siapa pun baik keluarga yang berkarier maupun non 

karier. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, 

aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara 
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anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya 

perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku 

pengasuhan. 

Dalam memenuhi sandang, pangan, dan papan beberapa keluarga 

perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan melakukan upaya dalam membentuk 

keluarga sakinah di antaranya: 

1. Saling memahami satu dengan yang lainnya. 

2. Menjalin komunikasi. 

3. Menjaga pernikahan dengan saling percaya. 

4. Meluangkan waktu untuk keluarga. 

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, 

terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai 

ajaran al-Qur‟an dan sunnah Rasul.
93

 Dalam upaya pembentukan keluarga 

sakinah untuk mencapai ideal sakinah mawaddah wa rahmah, (samara) ada 

prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara, 

mencakup aspek internal (ke dalam), dan eksternal (keluar). Aspek ke dalam 

mencakup: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelsaikan 

persoalan, mahabbah (kecintaan), al-adalah (keadilan), dan al-ma’ruf 

(mempergauli dengan baik), dan lain-lain.
94

 

Keluarga sakinah yang senantiasa diliputi kebahagiaan, keberkahan, 

dan ketentraman dalam berumah tangga adalah idaman setiap orang yang 

                                                             
93Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi, 

(Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), 11. 
94Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, 183-188. 



77 
 

 

menikah yang mana untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah SWT 

sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan 

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

tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni: 

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan agamanya. 

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

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

4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta. 

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

saling memaafkan sesama manusia.
95

  

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas 

maka penulis tertarik untuk mengulas tentang beberapa upaya yang dilakukan 

oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah. Yang 

mana upaya tersebut penulis dapat dari hasil wawancara dengan beberapa 

pasangan suami istri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Tegalombo 

dan Kedungbendo Kabupaten Pacitan. Adapun pendapat mereka yang bekerja 

di Puskesmas Tegalombo terhadap upaya yang dilakukan dalam membentuk 

keluarga sakinah adalah sebagai berikut:  

Gita menguraikan tentang upaya yang dilakukan dalam membentuk 

keluarga sakinah adalah harus saling memahami pasangan satu sama lain, 

dengan meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak dan saling 

percaya dengan didasari kejujuran. Dengan berkomunikasi dan yang pasti 
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saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun. Ketika berbeda pendapat atau 

pandangan mencari solusi bersama, mencari jalan keluar permasalahan supaya 

permasalahan dalam perbedaan ini bisa selesai tanpa meminta pendapat orang 

lain.”
96

 

Adapun informan kedua yaitu Purwanto dan Dwi Irawati, mereka 

menyampaikan tentang upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga 

sakinah adalah dengan cara menjaga pernikahan, kepercayaan satu sama lain, 

berkomunikasi, mengaji bersama dan saling jujur antara istri dan anak. ketika 

ada masalah baik itu di kantor atau anak di sekolah harus saling jujur dan 

dibicarakan ketika sudah dirumah dan itulah yang membuat keluarga tetap 

harmonis. Dan kami berpegang teguh pada tujuan dan agama. Ketika ada 

kendala dan masalah dalam rumah tangga seperti halnya kecemburuan dan 

perbedaan pendapat. Itu semua bisa diminimalisir dengan cara berkomunikasi, 

saling jujur satu sama lain, dan saling mengalah. 

Bukan hanya itu saja yang mereka sampaikan dalam membentuk 

keluarga sakinah akan tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan, salah satunya 

meluangkan waktu untuk keluarga dan terutama untuk anak meskipun waktu 

kerja yang padat dan jadwal yang tidak menentu antara suami dan istri.
97

 

Hal serupa disampaikan oleh Budiono dan Jamilatunnafi‟ah terkait 

pembentukan keluarga sakinah yang mereka lakukan adalah saling 

menghargai pasangan satu sama lain jika dari kami ada perbedaan pendapat 

selagi tidak keluar dari ajaran Agama Islam. Bukan hanya itu saja mereka juga 
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mengutarakan ketika ada kendala atau cobaan dalam rumah tangganya dengan 

cara saling mengalah satu sama  lain, mencari solusi akar permasalahan, saling 

jujur dan terbuka. Dan kembali kepada Agama bagaimana cara kami 

menyikapi ketika ada cobaan dalam hidup ataupun dalam rumah tangga.”
98

 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Endika dan Indri tentang 

pembentukan keluarga sakinah adalah dijalani dengan santai tidak terlalu 

ekstrem dan tidak terlalu terpaku pada aturan-aturan yang rumit selagi masih 

ada di dalam aturan Agama Islam. Tidak berlebihan dan saling mengalah satu 

sama lain. Mereka juga menambahkan ketika ada kendala atau cobaan dalam 

rumah tangga bagaimana cara mengatasinya. Ketika ada kendala dan masalah 

seperti cekcok dan kecemburuan kami hadapi itu semua dengan kedewasaan, 

sadar ketika salah satu dari kami melakukan kesalahan dan yang terpenting 

adalah mengalah, menurunkan amarah karna amarah itu biasanya berada di 

depan bukan dibelakang.
99

 

Bukan hanya itu saja penulis mencari informan, akan tetapi juga 

mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang bekerja sebagai perawat di 

Puskesmas Kedungbendo. Mereka juga menyampaikan tentang pembentukan 

keluarga sakinah diantarnya: 

Suharko, beliau menyampaikan tentang upaya membentuk keluarga 

sakinah adalah dengan kesadaran dari diri sendiri bagaimana mereka bisa 

menciptakan atau membangun keluarga yang sakinah. Harus dilandasi dengan 
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saling percaya satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, dan memiliki rasa 

tanggung jawab dalam hal apapun. Dan yang paling penting sering-seringlah 

berkumpul dengan keluarga meskipun ditengan aktivitas yang padat karena 

disitulah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Suharko juga 

menambahkan pentingnya keluarga dan pekerjaan, karena keluarga dan 

pekerjaan saling berkesinambungan. Dalam pekerjaan kita punya kode etik 

dan aturan yang harus di kedepankan dan dalam rumah tangga juga kita punya 

tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Bukan hanya itu saja kendala 

dan cobaan dalam keluarga pasti ada tergantung bagaimana cara kita 

mengatasinya. Beliau mengatakan, komunikasi antara suami dan istri harus 

diutamakan, kemudian mencari solusi bagaimana cara kita menghadapi 

masalah dan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang 

tadi saya katakan kejujuran dan sikap saling keterbukaan menjadi faktor 

penting dalam rumah tangga.
100

 

Informan berikutnya adalah Nur Hadi Subno dan Hartini mereka 

berpendapat dalam membentuk keluarga yang sakinah atau bisa dikatakan 

keluarga harmonis tentunya harus saling menerima kekurangan dan kelebihan 

masing-masing serta harus menerima apa adanya pasangan. Carilah dan 

berikanlah Rezeky yang Barokah untuk istri dan anak-anak, selalu berpositif 

thinking dan banyak meluangkan waktu untuk keluarga terlebih untuk anak. 

Mereka menambahkan, untuk kami yang sibuk bekerja dan sibuk dengan 

urusan masing-masing tentunya waktu untuk keluarga tidak terlalu banyak, 
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bisa dikatakan seminggu sekali waktu yang full 24 jam untuk keluarga. Bukan 

hanya itu saja mereka juga mengatakan bagaimana cara mengatasi ketika ada 

masalah dan cobaan dalam rumah tangga. Kami mempunyai prinsip siapa 

yang berbuat salah dan sedang di nasehati maka mereka harus diam dan 

mendengarkan harus diresapi supaya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. 

Sering-sering mendekatkan diri dengan keluarga, saling terbuka, jujur satu 

sama lain dan juga sikap saling mengalah itu penting.
101

 

Informan terakhir yaitu Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna Puspitasari. 

Mereka juga menyampaikan bagaimana upaya yang dilakukan dalam 

membentuk keluarga sakinah adalah saling mengerti dan memahami satu 

sama lain, saling jujur dan saling percaya, perbanyak komunikasi dan 

dilandasi dengan ajaran Agama Islam tentunya. Lalu mereka juga 

menambahkan cara mengatasi ketika ada kendala atau cobaan dalam rumah 

tangga, bagaimana kita menyikapi itu semua dengan cara saling percaya satu 

sama lain, komunikasi dan yang paling penting adalah kejujuran.
102

 

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, dalam tahap ini penulis 

melakukan analisa terhadap pandangan pasangan suami istri yang bekerja 

sebagai perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan tentang upaya yang mereka 

lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang mana antara teori dan data 

lapangan memiliki sedikit perbedaan akan tetapi satu tujuan. Maka penulis 

dapat mengklasifikasikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan 

                                                             
101Nur Hadi Subno dan Hartini, Hasil Wawancara, Puskesmas Kedungbendo Kabupaten 

Pacitan. 04 November 2019. 
102Teddy Koeshartanto dan Ika Ratna Puspitasari, Hasil Wawancara, Puskesmas 

Kedungbendo Kabupaten Pacitan. 04 November 2019. 
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suami istri yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Kabupaten Pacitan 

dalam mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya: 

1. Memberikan kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebaikan dan kasih 

sayang.  

2. Saling memahami satu dengan yang lainnya. 

3. Menjalin komunikasi. 

4. Menjaga pernikahan dengan saling percaya. 

5. Meluangkan waktu untuk keluarga. 

Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT agar 

terbentuknya keluarga sakinah maka rumah tangga atau keluarga tersebut taat 

menjalankan agamanya, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua 

menyayangi yang muda, dalam pembiayaan keluarga itu harus berasal dari 

rizki yang halal, selalu hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta dan 

yang terakhir cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan 

kekhilafan serta saling memaafkan sesama manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan secara menyeluruh dan 

mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan 

menyimpulkan dari hasil akhirnya adalah sebagai berikut: 

1. Konsep keluarga sakinah menurut keluarga perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan. 

Pasutri yang berkarier (bekerja) sebagai perawat di Puskesmas 

Kabupaten Pacitan memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah 

adalah keluarga yang merasakan kenyamanan, ketentraman, aman, damai 

dan sejahtera. Mereka selalu berkecukupan, tidak mersa kurang dan tidak 

merasa berlebihan dalam hal apapun, menanggapi dengan santai dan bisa 

meminimalisir ketika ada masalah dan cobaan, mau dalam keadaan baik 

atau buruk. Dan yang terakhir mereka menyampaikan keluarga sakinah itu 

adalah keluarga yang berpedoman kuat pada Agama, semua perbuatan 

atau aktivitas yang mereka lakukan dilandasi dengan Agama. Akan tetapi 

belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya dikarenakan 

kurangnya waktu untuk keluarga dan bersosialisasi. 
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2. Upaya yang dilakukan oleh keluarga perawat dalam mewujudkan keluarga 

sakinah. 

Upaya yang mereka lakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah 

bisa dikatakan tidak begitu sulit, akan tetapi pada kenyataannya tidak 

mudah untuk dilakukan, karena suami-istri bekerja (berkarier) dan itu bisa 

menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Berhubungan 

dengan hal ini mereka juga menyampaikan upaya-upaya yang mereka 

lakukan agar terbentuknya keluarga yang sakinah diantaranya: 

a. Berpedoman kuat pada Agama Islam. 

b. Menjaga komunikasi. 

c. Saling terbuka, selalu berkata jujur, mengalah, menghargai, dan 

memahami satu sama lain. 

d. Mengatur waktu dengan baik 

e. Dan meluangkan waktu yang banyak untuk keluarga terutama untuk 

anak. 

 

B. Saran 

1. Kepada laki-laki yang akan menikahkan seorang wanita dan akan 

menjalani kehidupan rumah tangga, hendaknya dipersiapkan dengan 

matang dan sungguh-sugguh karena tanggung jawab seorang laki-laki atau 

suami sangat berat, terutama dalam urusan hak dan kewajibannya sebagai 

suami. Terlebih jika ternyata kelak istrinya berperan sebagai wanita karier, 
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maka akan memaksanya bersikap lebih dewasa dalam menanggapi kendala 

atau cobaan yang muncul dalam rumah tangga atau keluarga. 

2. Kepada wanita yang juga akan menikah dan memutuskan untuk menjadi 

ibu atau istri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang dan 

seksama, karena tugas seorang ibu atau istri lebih berat, terlebih jika anda 

seorang wanita karier karena kedepannya bukan hanya memikirkan 

pekerjaan atau karier saja akan tetapi anda juga harus mengutamakan 

suami dan menjaga anak-anak anda sebagai kodratnya seorang ibu atau 

istri.  
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