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ABSTRAK 

Hasbullah, Maghfur. 2015. PANDANGAN PASUTRI TENTANG 

KELUARGA SAKINAH DI DESA SEDAH. Skripsi. Progam Studi 

Ahwal Syahsiyah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H Sugihanto M.Ag. 

Kata kunci : Keluarga Sakinah, Pandangan Pasutri  

Pernikahan merupakan pertemuan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan dengan mengikrarkan sehidup semati dengan di sahkan oleh Hukum 

Islam dan Negara. Pernikahan penuh dengan konsekuensi yang besar hanya orang 

yang bersungguh-sungguh yang bisa melakukannya sampai akhir hayatnya. 

Belum tentu semua keluarga bisa membuat rumah tangganya nyaman, tenang, 

tentram dan damai sampai tua atau akhir hayat dengan tanpa adanya anak. Untuk 

itu, ada beberapa keluarga yang bisa melakukan hal tersebut yang pertama dilihat 

dari prinsip, latar belakang  dan semua aspek dari beberapa pasutri yang pastinya 

berbeda-beda dalam menanggapi sebuah permasalahan salah satunya tentang 

pendapat-pendapat mereka mengenai keluarga tanpa anak. Yang kedua dan 

terakhir usaha demi usaha telah dilakukan oleh beberapa pasutri untuk 

mendapatkan seorang anak keturunan darah dagingnya sendiri tetapi masih belum 

ada hasilnya sama sekali sampai saat ini. Padahal pasutri tersebut tidak 

mempunyai anak sama sekali tetapi mengapa hanya mengasuh keponakan atau 

anak dari kerabat terdekat saja koq tidak berpoligami ataupun mengangkat 

seorang anak, sebenarnya hal itu merupakan salah satu solusi yang baik dari 

hukum islam untuk keluarga yang mempunyai kendala tanpa adanya anak. Cara 

beberapa pasutri dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis dan awet 

sampai tua mungkin caranya berbeda-beda. Dari latar belakang tersebut, muncul 

beberapa pertanyaan. Pertama bagaimana pendapat pasutri dan yang kedua upaya-

upaya keharmonisan keluarga tanpa anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif yaitu  menjelaskan kondisi-kondisi actual dari unit penelitian atau 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini di analisis  

dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang di awali dengan teori-teori, 

dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya di kemukakan 

kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu 

fikih untuk mencermati masalah yang ada di lapangan. Data di olah oleh penulis 

melalui editing organizing dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pendapat pasutri tentang keluarga sakinah dan apa 

saja upaya-upaya pasutri dalam membina keluarga sakinah tanpa anak di Desa 

Sedah sesuai dengan hukum islam atau belum. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya, pendapat dan upaya 

pasutri tanpa anak di Desa Sedah tentang keluarga sakinah itu tak jauh berbeda 
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dengan teori hukum islam. Seperti beberapa keluarga yang bisa melakukan hal 

tersebut yang pertama dilihat dari sudut pandang pendapat sedikit berbeda tetapi 

intinya tetap sama yakni di dalam keluarga ditumbuhkan rasa sakinah mawadah 

warahmah. Sedangkan  anak adalah urusan dan ketentuan Allah Swt. Yang kedua 

dan terakhir Usaha demi usaha telah dilakukan oleh beberapa pasutri untuk 

mendapatkan seorang anak keturunan darah dagingnya sendiri seperti berobat 

kedukun pijat hingga kedokter tetapi masih belum ada hasilnya sama sekali 

sampai saat ini. Pasutri tersebut juga tidak berpoligami ataupun mengangkat 

seorang anak tetapi hanya mengasuh keponakan atau anak dari saudara/saudarinya 

yang mempunyai banyak anak karena semua keluarga tersebut asli keturunan 

orang jawa. Upaya pasutri tersebut dalam membina rumah tangga agar tetap 

harmonis dan awet sampai akhir hayat berbeda dalam pendapatnya tetapi 

maknanya sama yakni menerima apa adanya, saling menasehati, saling 

menyayangi, saling memiliki dan melakukan fungsi, hak dan kewajibannya 

masing-masing.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan 

merupakan suatu cara yang di pilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia 

untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam 

mewujudkan pernikahan. 

Allah Swt berfirman: 

  
   

   
   

    
        

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di  antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha mengetahui. (Q.S An Nur: 32) 

 

Keluarga merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat 

melahirkan keturunan yang shalih, dari keluarga sakinah akan terlahir 

generasi yang tangguh, karena didalamnya terkandung nilai-nilai, seperti 

cinta kasih sayang, komitmen dan tanggung jawab. 
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Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt  yang harus di 

pertanggung-jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, 

kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai 

aspek lainnya. Akan tetapi tidak semua pernikahan dianugerahkan 

keturunan. Adanya pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dan 

hambatan untuk mendapatkan anak. Kondisi tanpa anak pada pasangan 

suami istri akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk bercerai, 

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

Akan tetapi untuk menciptakan keluarga yang sakinah betapa 

pentingnya eksistensi dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia. 

Sebab, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai 

pengaruh besar bagi pembentukan kepribadian setiap anggotanya. Oleh 

sebab itu, Islam mengajarkan pentingnya menjadikan keluarga sebagai 

pusat terciptanya kedamaian, ketentraman, harmoni kehidupan, dan 

kesejahteraan. Keluarga yang di dalamnya terdapat suasana-suasana 

seperti itu merupakan keluarga sakinah (sakînah) atau keluarga maslahah 

(mashlahah). Keluarga sakinah atau maslahah tercipta akibat adanya cinta 

dan kasih sayang atau yang dalam bahasa al-Qur‟an disebut mawaddah wa 

rahmah. Dalam keluarga semacam ini, ada hubungan yang harmonis 

antara suami dan istri walaupun tanpa kehadiran sang anak, disamping itu, 

semua unsur ataupun anggota keluarga berfungsi sesuai dengan perannya 

masing-masing. 
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Keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum 

ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) 

adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas 

dasar mawaddah, dan rohmah, saling mencintai antara suami dan istri: 

                         
Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

menjadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. Ar Ruum: 21) 

 

Kendati demikian keluarga sakinah sesungguhnya bukan keluarga 

yang tanpa konflik dan percekcokan tetapi yang mampu memanage 

konflik dan percekcokan menjadi sarana dalam meningkatkan kualitas 

cinta kasih dalam keluarga. Memasuki perkawinan mirip dengan orang 

yang menaiki perahu untuk berlayar ditengah samudera, ketika pelayaran 

baru dimulai kondisi air memang masih tenang, tetapi tatkala semakin jauh 

perahu menyusuri samudera, bisa saja ombak besar dan badai kencang 

akan segera datang, untuk itu perbekalan yang lengkap dan pertahanan 

yang kokoh sangat diperlukan sebagai antisipasi  terhadap gelombang 

badai yang mungkin menerjang, maka kemampuan kerjasama suami istri 

dalam mengatasi setiap badai yang menghatam merupakan salah satu 



6 

 

 

indikator dari keluarga sakinah, jadi sekali lagi keluarga sakinah bukan 

keluarga yang nihil prahara, melainkan yang mampu mengatasi prahara 

yang menimpanya, bukan yang tidak pernah tergoda tetapi yang mampu 

mengatasi godaan, karena itulah keluarga sakinah juga diartikan sebagai 

keluarga yang harmonis, dinamis dan mampu mengatasi berbagai 

persoalan yang dihadapinya. Nah dari situ lah usaha demi usaha telah 

dilakukan oleh pasutri di Desa Sedah tanpa anak untuk mendapatkan 

seorang anak keturunan tetapi masih belum ada hasilnya sama sekali. 

Selain usaha tersebut, rumah tangga pasutri sangatlah berfilosof, 

komitmen dan upaya menjadi keluarga harmonis sehingga bisa hidup 

berdua bersama sampai tua saat ini meskipun tanpa anak. Dan juga 

mengenai pendapat-pendapat mereka yang lingkungannya sama tetapi 

prinsip mereka yang pastinya berbeda dalam menanggapip keluarga tanpa 

anak. Maka dari hal itulah penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang 

pendapat pasutri dan upaya upaya membina rumah tangga tanpa anak. 

Melalui penelitian yang berjudul “PANDANGAN PASUTRI 

TENTANG KELUARGA SAKINAH DI DESA SEDAH”.   

B. Penegasan Istilah 

Pandangan menurut Kamus KBBI, Kiasan pendapat : menurut pandangan 

saya, gagasan itu realistis. 

Sakinah secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, 

selaras. Titik berat dari Sakinah  adalah kedaan selaras atau serasi, 

keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, 
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dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk 

mencapai keharmonisan rumah tangga. 

Keluarga menurut BKKBN adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri 

dari suami istri dan anak-anaknya atau ibu dan  anak-anaknya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat keluarga tentang rumah tangga tanpa anak? 

2. Bagaimana upaya keluarga dalam membina rumah tangga sakinah 

tanpa anak? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendapat keluarga tanpa anak di Desa Sedah 

tentang keluarga sakinah. 

2. Untuk mengetahui upaya–upaya keluarga dalam membina rumah 

tangga sakinah tanpa anak 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian  yang penulis harapkan adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam 

bidang fiqh munakahat 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih 

memerhatikan konsep keluarga yang sakinah mawadah warahmah di 

Desa Sedah. 



8 

 

 

 

 

F. Kajian Pustaka  

Terkait dengan tema keluarga sakinah atau keharmonisan, 

sebelumnya telah  di lakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya 

berbeda, antara lain: 

Rodin, Syari‟ah 2005, dengan judul Pandangan Masyarakat Pra 

Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (di Kampung Baru Kelurahan Kota 

Lama Kecamatan Kedung Kandang). Penelitian ini membahas pandangan 

masyarakat kelurahan kota lama yang mayoritas keluarga pra sejahtera 

mengenai keluarga sakinah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

masyarakat pra sejahtera di kelurahan kota lama mengartikan keluarga 

sakinah adalah keluarga yang dapat makan dan minum setiap hari, dapat 

berkumpul bersama keluarga dan hidup sehat, tentram dalam keluarga.
1
 

Lailiyah Masruroh, Syari‟ah 2008, judul Upaya Keluarga Penderita 

AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi kasus di lembaga 

swadaya masyarakat “Sadar Hati” Malang), hasil penelitian ini antara lain 

bahwa penderita AIDS memaknai keluarga sakinah dengan adanya sikap 

saling percaya, menerima apa adanya, sikap saling memberi kasih sayang, 

kebahagiaan dan ketenangan diantara anggota keluarga dan berbagai 

                                                           
1
 Rodin, “Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (di Kampung Baru 

Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang)”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2005 
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upaya-upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah secara 

umum disimpulkan menjadi 3, yaitu: 

1. Merubah pola hidup penderita AIDS dengan makan, minum dan 

berobat 

2. secara teratur.Memahami dan menerima kondisi psikis (kejiwaan) 

penderita AIDS 

3. ketika rasa sakitnya kambuh.Menerapkan dan memperdalam agama 

Islam, mengarahkan penderita AIDS untuk bertaubat dan beribadah 

kepada Allah.
2
 

Nurul Laila, Syari‟ah 2008, judul Upaya-Upaya Keluarga Autis 

Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis 

Aldelwiess di Kota Blitar), skripsi ini meneliti tentang pemahaman 

keluarga autis terhadap keluarga sakinah yaitu, mereka memahami 

keluarga sakinah sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera, 

mampu menerima apa adanya kekurangan masing-masing anggota 

keluarga serta mengisi kekurangan masing-masing, memenuhi segala 

kebutuhan anak-anaknya, menghadapi dan menerima persoalan dengan 

ikhlas dan bersama-sama. Mengelola konflik bersama-sama sehingga 

keutuhan rumah tangga tetap mampu dipertahankan karena pada dasarnya 

segala sesuatunya pasti mengalami perubahan, namun bagaimana 

mencapai titik kesempurnaan. Dijelaskan juga mengenai upaya-upaya 

                                                           
2
 Lailiyah Masruroh, Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 

(Studi Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat “Sadar Hati” Malang, Skripsi (Malang : UIN 

Malang, 2008). 
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yang dilakukan mereka, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi 

hak-hak untuk anak, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar interent 

keluarga terkait pemahaman tentang keluarga sakinah.
3
 

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu diatas dengan 

penelitian ini ialah terletak pada subjek dan informannya, seperti 

penelitian yang dilakukan Rodin pada masyarakat pra sejahtera, Lailiyah 

Masruroh meneliti keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga 

sakinah, Nurul Laila melakukan penelitian pada keluarga penderita Autis. 

Sedangkan penelitian ini difokuskan pada Keluarga Tanpa Anak Di Desa 

Sedah Tentang Keluarga Sakinah, berkaitan dengan bagaimana pandangan 

dan upaya mereka dalam menciptakan keluarga sakinah. Hal-hal yang 

menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti adalah upaya upaya pasutri 

dalam membina keluarga sakinah dengan rasa saling mempercayai, 

menerima apa adanya, tidak melakukan poligami dan tidak mengangkat 

anak sama sekali. Berdasarkan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

belum ada yang mengkaji mengenai “PANDANGAN PASUTRI 

TENTANG KELUARGA SAKINAH DI DESA SEDAH”. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

reseacrh) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

                                                           
3
 Nurul Laila, Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga 

Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar), Skripsi (Malang : UIN Malang, 2008). 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan penyusun adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian kajiannya dilakukan 

dengan menelusuri dan menelaah literature atau sumber-sumber 

tertulis baik berupa buku-buku, majalah, dan jurnal,
4
 yang mempunyai 

relevansi dengan pembahasan ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan 

dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukan 

dan menunjukkan hubungan dua fariabel melainkan lebih banyak 

untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan 

peneliti. 

Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskrispsi kualitatif 

yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

 

 

                                                           
4
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hlm 212. 
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3. Lokasi atau Daerah Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Sedah 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Seperti wawancara 

secara langsung dengan beberapa keluarga mbah din, mbah rohman, 

bpk H. ma‟ruf, bpk sukar, bpk karbani, bpk fanani, bpk syamsul hadi, 

bpk giono, bpk merdan dan bpk tomo. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan 

kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 

Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode diatas 

yaitu peneliti menggunakan metode : 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan langsung dan bertatap muka  

(face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan  dan yang diwawancarai (interviewee) 
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yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun 

informasinya dari keluarga yang bersangkutan. 

b. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data 

dengan jalan menyediakan dokumen, yang mungkin sudah ada dan 

mungkin tempat penyimpanan informasi. Dokumen tidak hanya 

digunakan sebagai bahan penelitian yang bersifat sejarah saja, 

tetapi juga bisa digunakan pada peneitian yang lain yang bersifat 

masa sekarang. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh 

data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang 

dilakukan dalam interaksi di masyarakat dan di dalam rumah 

tangga tersebut di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan metode deduktif yaitu 

suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

Dalam hal ini didiaplikasikan dalam Pandangan Pasutri Tentang 

Keluarga Sakinah Di Desa Sedah. Dari teori tersebut maka penulis 

ingin menyelami lebih dalam tentang pendapat dan upaya pasutri 
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dalam rumah tangga tanpa anak di Desa Sedah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokan menjadi lima bab dan masing-masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan 

yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut di atas adalah: 

BAB PERTAMA PENDAHULUAN  bab ini merupakan pendahuluan 

sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek 

yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi 

beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB KEDUA KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM bab 

ini merupakan serangkaian teori yang di gunakan untuk menganalisa 

permasalahan-pemasalahan pada bab III. Dalam ini di ungkapkan 

mengenai pengertian keluarga sakinah mawadah warahmah, dasar hukum 

keuarga sakinah mawadah warahmah, 

BAB KETIGA PANDANGAN  PASUTRI TENTANG KELUARGA 

SAKINAH DI DESA SEDAH bab ini merupakan penyajian dari hasil riset 

tentang pandangan pasutri di Desa Sedah tentang keluarga sakinah terdiri 
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dari pendapat pasutri tentang keluarga tanpa anak, upaya pasutri dalam 

membina rumah tangga tanpa anak. 

BAB KEEMPAT ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PANDANGAN PASUTRI TENTANG KELUARGA SAKINAH DI DESA 

SEDAH bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap pandangan 

pasutri di Desa Sedah tentang keluarga sakinah yang meliputi analisa fiqh 

munakahat tentang pengertian keluarga tanpa anak dan upaya membina 

keluarga tanpa anak 

BAB KELIMA PENUTUP bab ini merupakan bab yang paling 

akhir dari skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran-saran. 
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BAB II 

KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Keluarga Sakinah 

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu 

merupakan hubungan sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi 

hidup bersama dengan tulus, setia, di dasari keyakinan yang dikukuhkan 

melalui pernikahan, di pateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk 

saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam manuju ridha Allah.
5
 

Menurut sayekhti, keluarga adalah suatu ikatan perseketuan hidup 

atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang 

hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian 

atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal 

didalam rumah tangga.
6
 

Kata sakinah sendiri ada dalam beragam ayat al Qur‟an seperti 

surah Ar Rum  : 21, An Nisa‟ : 1, 19, 34 dan  An Nur 24-26 Menurut Al 

Maraghi menyatakan bahwa ayat ayat tersebut bermakna bahwa tujuan 

berumah tangga adalah mencapai ketentraman jiwa dan dengan meraih 

kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga.
7
 

                                                           
5
 Soelaeman, Pendidikan Dalam Kelaurga  (Bandung : Alphabet, 1994), hal. 152. 

6
 Sayekti Pujo Suwarno , Bimbingan dan Konselling Keluarga   (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 

1994), hal 11. 

7
 Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi (Mesir : Dar Al Fikr, 1973), hal 37. 



17 

 

 

Menurut Ismah Salman, keluarga sakinah adalah suatu keluarga 

yang dibentuk melalui pernikahan secara sah dan memberikan ketenangan 

batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagai segenap 

anggota keluarga. Keluarga sakinah dicirikan dengan sehat jasmani dan 

rohani, melaksanakan syari‟at islam dengan baik, memiliki ekonomi 

(kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar), 

serta hubungan yang harmonis diantara keluarga.
8
 

Jadi keluarga harmonis atau sakinah merupakan keluarga ideal 

dari seluruh umat manusia karena keluarga sakinah mampu memberikan 

rasa aman, nyaman, tentram  dan kedamaian pada masing-masing 

anggotanya. Tetapi kenyataannya banyak keluarga yang mengalami krisis. 

Hal ini di buktikan dengan adanya perceraian, meluasnya kenakalan 

remaja akibat broken home, maraknya narkoba dan merebaknya kehidupan 

seks bebas hingga perselingkuhan. 

                
Artinya :“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

(peliharalah) hubungan kasih sayang. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An Nisa‟ : 1) 
 

Pada umumnya keluarga sakinah di pahami sebagai keluarga yang 

tentram dengan suami yang baik dan bertanggung jawab dan istri yang 

                                                           
8
Prof. Dr. Ismah Salman, M. Hum, Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah : Diskursus Jender di 

Organisasi Perempuan Muhammadiyah (Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2005), hal 32. 
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setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang sholih serta taat kepada 

syari‟at islam.9 Tetapi keharmonisan di dalam rumah tangga yng 

sebenarnya telah difirman Allah Swt :  

                                         
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu 

tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An Nisa‟ : 19) 

 

     Ayat di atas menjelaskan untuk setiap pasangan tidak memaksa dan 

saling bersabar  jika tidak suka terhadap sikapnya masing-masing karena 

dibalik semua itu Allah Swt telah  menjadikan kebaikan yang banyak 

karena Allah Maha Tahu Lagi Bijaksana. 

                                                           
9
Nurcholish Madjid, Eksiklopedi Islam Untuk Remaja (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),  

hal. 88. 
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Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar .” (Q.S An 

Nisa‟ : 34) 

 

     Ayat di atas menerangkan tugas dan kodratnya laki-laki adalah sebagai 

pemimpin atas wanita karena telah menafkahkan harta untuk istrinya. Dan 

bersikap tegas, menasehati dan memukulnya jika istri tidak taat kepadanya 

dan tidak melakukan tugasnya sesuai syari‟at agama. Oleh karena itu, di 

dalam keluarga yang jadi patokan untuk menjadi keluarga sakinah adalah 
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melakukan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing walaupun tanpa 

seorang anak. 

B. Kriteria Keluarga Sakinah  

Syahrin Harahap merumuskan kriteria keluarga sakinah 

setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu: 

1. Saling mengormati dan menghargai antara suami istri, sehingga terbina 

kehidupan rumah tangga yang rukun, tenang dan damai. 

2. Setia dan saling mencintai sehingga dicapai ketenangan dan keamanan 

lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan. 

3. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan 

arif dan bijaksana, tidak terburu-buuru, tidak saling menyalahkan, dan 

mencari jalan keluar dengan kepala dingin. 

4. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan 

kecurigaan dan kegelisahan. 

5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan. 

6. Konsultatif dan musyawaroh, dan tidak segan minta maaf jika salah 

7. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan 

terbuka. 

8. Dapat menguahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh 

keluarga. 

9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya 
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10. Menikmati hiburan yang layak.
10

 

Pada dasarnya rumah tangga sukar diukur karena merupakan 

suatu perkara  yang abstark dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan 

yang berumah tangga, namun terdapat ciri-ciri keluarga sakinah, 

diantaranya; 

a. Rumah tangga di dirikan berlandaskan Al Qur‟an dan As sunah 

Asas paling penting dalam pembentukan keluarga sakinah 

adalah berlandaskan Al Qur‟an dan As sunah bukan hanya 

berlandaskan rasa cinta kasih. Dan ini  menjadi panduan dalam 

menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam rumah 

tangga. 

                                  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

                                                           
10

Sharing Harahap, Islam Dinamis: Menegakkan Nilai Nilai Ajaran Al Qur’an dalam Kehidupan 

Modern Di Indonesia ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm 164. 
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Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .”(Q.S An Nisa‟: 
59) 

 

b. Rumah tangga berasaskan kasih sayang (Mawadah Warahmah) 

Dua hal ini sangat diperlukan karena kasih sayang yang wujud 

dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang 

bahagia, saling menghormati, saling menyayangi, saling 

mempercayai, tolong menolong. Tanpa adanya rasa kasih sayang 

perkawinan akan hancur dan kebahagian akan hanya menjadi 

angan-angan saja.
11

 

c. Mengetahui peraturan rumah tangga 

Setiap keluarga seharusnya mempunyai pertauran yang aptut 

dipatuhi oleh istri dengan tidak keluar rumah melainkan setelah 

mendapat izin dari suaminya, menyanggah pendapat suami 

walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suaminya tidak 

melanggar syari‟at dan tidak menceritakan hal rumah tangga 

kepada orang lain. 

d. Menghormati dan mengkasihi orang tua 

Pernikahan bukanlah semata-mata menghubungkan kedua 

pasangan tetapi juga seluruh keluarga kedua belah pihak, terutama 

terhadap  ibu bapak kedua pasangan oleh karena  itu pasangan 

yang ingin membina rumah tangga sakinah seharusnya tidak 

                                                           
11

 Chudlori, Gus Yusuf, Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah, (Surabaya: Khalista, 2009), 

hal 34. 



23 

 

 

menepikan orang tua  dalam urusan pemilihan jodoh terutama anak 

lelaki, anak lelaki perlu mendapat restu dari orangtuanya karena 

perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap 

orangtuanya. Selain itu pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak 

supaya mendaat keberkahan untuk mencapai kebahagiaan dalam 

berumah tangga. 

Seperti yang telah di firman Alah Swt  

                           
Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada 

dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu 

untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak 

ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, 

lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(Q.S Al Ankabut : 8) 
 

e. Menjaga hubungan kerabat dan  ipar 

Antara tujuan ikatan pernikahan ialah menyambung hubungan 

keluarga  kedua pasangan termasuk saudara ipar kedua pasangan 

dan kerabat-kerabatnya karena biasanya perceraian timbul 

disebabkan kerenggangan  hubungan dengan kerabat dan ipar.
12

 

 

                                                           
12

 Harmonikeluarga.blogspot.com/2012/05/cirri-ciri-keluarga-sakinah.html?m=1(diakses pada  

tanggal 28 july 2015, jam 10.22) 
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C. Hak Suami Dan Istri 

Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri 

di atas suatu kerja sama antara dua orang, penanggung jawab yang 

pertama dalam kerja sama ini adalah suami.  

Allah Swt berfirman: 

                        
Artinya :“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka).” (Q.S An Nisa‟: 34) 
 

1. Hak Suami Atas Istri 

a. Di taati istrinya dalam kebaikan 

Istrinya wajib mentaati dalam hal yang bukan maksiat kepada 

Allah dan dalam kebaikan. Istri tidak wajib mentaati 

suaminya dalam hati yang tidak sanggup dikerjakannya atau hal-

hal yang menyusahkannya.
13

  

                                                           
13

Musbikin, Imam, Membangun Rumah Tangga  Sakinah, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), hal  

42. 
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Firman Allah: 

        

Artinya  :“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya .” 

(Q.S An Nisa‟ : 34) 
 

Rasul Saw bersabda: 

 

 

ج رأة أ تسجد لز ت آمًرا ِحد أ يسجد ِحد ِمرت ال  ل ك

 
Artinya :“Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan 

seseorang supaya bersujud kepada seseorang 

maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud 

kepada suaminya.”(H.R At-Tirmidzi) 

 

b. Istri wajib menjaga harta suaminya, wajib menjaga 

kehormatannya dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali 

seizin suaminya.
14

 

  

  

  

   

Artinya :”Wanita-wanita shalihah adalah wanita yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.”( 

Q.S An Nisa‟: 34) 
 

c. Istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya, kapan saja 

suaminya ingin menggaulinya. Karena menggauli merupakan 

salah satu haknya.  

Sabda Rasul saw: 

 

                                                           
14

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (padang :  2011), hal 43. 
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ى ل   ال     ح َ ت        ا    الَرج  امرأت  ل  راا    ت أ تج
Artinya :“Jika seorang suami mengajak istrinya ketempat 

tidur, kemudian istrinya menolak mendatanginya, 

sehingga suaminya marah kepadanya semalaman, 

niscaya istrinya tersebut dilaknat oleh para 

malaikat hingga pada pagi hari.”(H.R. Bukhari 

Muslim).
15

 

 

d. Istri wajib berpergian dengan suaminya jika suaminya 

menghendakinya. 

Tak ada alasan istri untuk membantah suami dalam melakukan 

suatu hal karena baik didalam maupun diluar rumah istri berada 

dalam tanggung jawab suami. 

e. Jika seorang istri ingin berpuasa sunnah dan suami berada di 

rumah maka ia wajib minta izin terlebih dahulu kepada 

suaminya.
16

 

Oleh sebab itu isteri itu baru dapat dianggap shalihah, apabila 

ia selalu taat pada Allah, melaksanakan hak-hak suami, 

memelihara diri di waktu suaminya tidak di rumah dan tidak 

seenaknya saja dalam hal memberikan harta yang menjadi milik 

suaminya itu. Dengan demikian isteri itupun pasti akan di lindungi 

oleh Allah dalam segala hal dan keadaan, juga ditolong untuk 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang dipikulkan 

kepadanya mengenai urusan rumah tangganya itu. 

                                                           
15Muhammad Fu‟ad Abdul Baihaqi,  Mutiara Hadist Bukhari dan Muslim, Terj. H. Salim Bahresy 

(Surabaya  : PT. Bina ilmu), hal 471. 

16
 https://adikembar.wordpress.com/tadzkirah/bpernikahan/hak-suami-dan-hak-istri/ (diakses pada  

tanggal 28 july 2015,  jam 12.01) 

https://adikembar.wordpress.com/tadzkirah/bpernikahan/hak-suami-dan-hak-istri/
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Di atas telah di jelaskan hak suami atas istri yang mana si istri 

wajib taat kepada suami dalam keadaan apapun selama tidak 

menyalahi syari‟at agama dan mendahulukan suami daripada 

orang tuanya karena ia telah dimiliki sepenuhnya oleh suami yang 

sudah memberi mahar sesuai kemampuannya.  

2. Hak Istri Atas Suami  

Di dalam keluarga pastinya ada peraturan yang harus diketahui 

baik dari suami maupun istri, hak-hak tidak hanya di miliki oleh 

seorang suami, istri pun juga mempunyai hak-hak atas suami karena 

ini peraturan agar dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istri dan 

wajib dilaksanakan. Apabila hak istri maupun suami telah 

terlaksanakan semua pastinya akan menghasilkan keluarga sakinah, 

mawadah warahmah yang di dambakan setiap rumah tangga. Maka 

dari itu dari sini akan dijelaskan hak hak seorang istri atas suami, yakni 

antara lain : 

a. Menafkahi istrinya yaitu memberi makan minum, tempat 

tinggal menurut cara yang  baik.  

b. Memberinya kenikmatan. Yaitu suami wajib menggauli istrinya 

meski cuma sekali dalam setiap empat bulan. Jika ia tidak mampu 

memberikan layanan yang memadai baginya.
17

 

                                                           
17

Suwarno, Sayekti Pujo, Bimbingan dan Konselling Keluarga  (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 

1994), hal 33. 
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c. Menginap di rumahnya semalam dalam setiap empat malam (bagi 

suami yang berhalangan menginap dirumahnya setiap malam) dan 

ini pula merupakan keputusan pada zaman pemerintahan Umar Ibn 

Khatab r.a. 

d. Suami berada di sisi istrinya pada hari pernikahan dengannya 

selama seminggu jika seorang gadis, dan jika tiga hari jika istrinya 

seorang janda. 

Rasul Saw : 

ََ ْب أبي  ْ عْبد  ك ع حَدث يْحي ْب يْحي ق قرْأ ع 

 ََ َ رس  َرْح أ ر ْب عْبد  ْ ك ْب أبي ب ْ ْ عْبد  ر ع ْ ب

ْد ق   ْ ع أْصبح َ س  َ أ ز َ حي  س ْي  ََ ع  َ ص

 ْ َ ْ ث ْ ش إ ْدك  ْ سبَْع ع ْ ش ك  إ ْ ْيس بك ع أ

ِث ْ ث َ دْر ق  ث

Artinya :“seorang gadis mempunyai hak tujuh hari dan seorang 

janda mempunyai hak tiga hari. Kemudian ia (suami 

yang beristri lebih dari satu) kembali menemui istri-istri 

yang lain”.(H.R.Muslim) 

e. Suami di sunahkan untuk mengijinkan istrinya menjenguk 

saudaranya (muhrim) yang lagi sakit atau mahrom yang meninggal 

dunia atau juga mengunjungi sanak kerabatnya, jika tidak 

memberatkan suaminya. 
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f. Istri berhak mendapatkan jatah yang adil dari suaminya, jika 

suaminya itu beristri lebih dari satu. Rasul Saw  

 ْ ء ي ْأْخر ج  ْ رأ ف إ أحد د ْ ْ ك  
ا  ش ّ   ْ ي 

Artinya : “Barangsiapa yang memiliki dua istri, lalu ia condong 

kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari 

kiamat ia akan datang dalam keadaan tertarik salah satu 

pundaknya sambil jatuh bangun atau miring.”(H.R At 

Tirmidzi) 

 

g. Menjaga istri dan mengorbankan jiwa untuk memilihara harga diri 

dan kehormatan istrinya. Oleh karena itu Islam mewajibkan suami 

agar menjaga kehormatan istrinya sekalipun nyawa menjadi 

taruhannya. Jika terbunuh dalam rangka menjaga serta memelihara 

harga diri sang istri niscaya memperoleh syahidnya berdasarkan 

hadits :  

 م       أ    ا دٌ 

Artinya : “Barangsiapa terbunuh demi menjaga kehormatan 

istrinya, niscaya ia wafat dalam keadaan syahid”. 
 

D. Kewajiban Suami Dan Istri 

Dalam agama seorang laki laki merupakan pemimpin yang harus 

bertanggung jawab sepenuhnya ketika ia berkeluarga dan berkewajiban 

mengurusi semua perihal apa yang istrinya butuhkan begitupun juga 

sebaliknya si istri terhadap suami.
18

 Seperti halnya yang telah Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa salam sabdakan : 

                                                           
18

 http://www.mozaikislam.com/627/kewajiban-dan-tanggung-jawab-suami-terhadap-istri.html 

(diakses pada  tanggal  28 july2015, jam 14.04) 

http://www.mozaikislam.com/627/kewajiban-dan-tanggung-jawab-suami-terhadap-istri.html
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ج  ر ال ا ت ت س   ا اك س ت أ اك س ت  ت  أ تط    ا  

جر  اَ   ال  ت  ا ت  ا ت  ّ  

Artinya : “Kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah suami harus 
memberi makan kepadanya jika ia makan & memberi pakaian 

kepadanya jika ia berpakaian & tdk boleh memukul mukanya & 

tidak boleh memperolokkan dia & juga tidak boleh 

meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika isteri 

membangkang).” (Riwayat Abu Dawud) 

 

Selain hal itu tentang kewajiban suami diatas adalah: 

1. Suami harus memperlakukan isteri dengan cara yang ma‟ruf, karena 

Allah Ta‟ala telah berfirman :  

 َ ار و    ل ر   
Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Q.S An-

Nisa‟: 19) 

 

Yaitu, dengan memberinya makan apabila ia juga makan dan 

memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Mendidiknya jika takut ia 

akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik isteri, yaitu dengan cara 

menasihatinya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina 

maupun menjelek-jelekannya. Apabila ia (isteri) telah kembali taat, 

maka berhentilah, namun jika tidak, maka pisahlah ia di tempat tidur. 

Apabila ia masih tetap pada kedurhakaannya, maka pukullah ia pada 

selain muka dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana firman 

Allah Subhanahu wa Ta'ala:  
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Artinya : "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika 

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

tinggi lagi Maha besar." (Q.S An-Nisa‟: 34) 

 
Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam tatkala ditanya apakah hak isteri atas suaminya? Beliau 

menjawab:  

اأ  ها، طعْم     ا تْطعم ا  ْكتسْ      ا تْكس ا تْ    ،   ، ج  ال
ْ  ْ    ت  ّ ،     ْا ْ     اَ  ي ت

 
Artinya : “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau 

memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah 

memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekkannya serta 

janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.”19
 

 
Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan 

indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang 

mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: 

 ا ساا ْ  خ ا ك ْ  خ ا ك ْ ، خلًقا  ْ س  ْ  إْ ماً ا  ْامْ م ْ     ْكم  

 

                                                           
19Abdul „Azhim ibn Badawi al-Khalafi, Al-Wajiiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al Qur’an dan 

As Sunah Ash Shahihah, terj. Ma‟ruf Abdul Jalil (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2007),  hal 325. 
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Artinya : “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang 

paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah 

yang paling baik terhadap isterinya.”20
 

 
Sikap memuliakan isteri menunjukkan kepribadian yang 

sempurna, sedangkan sikap merendahkan isteri adalah suatu tanda 

akan kehinaan orang tersebut. Dan di antara sikap memuliakan isteri 

adalah dengan bersikap lemah lembut dan bersenda gurau dengannya. 

Di riwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 

selalu bersikap lemah lembut dan berlomba (lari) dengan para 

isterinya. „Aisyah Radhiyallahu anhuma pernah berkata, “Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengajakku lomba lari dan akulah 

yang menjadi pemenangnya dan setiap kami lomba lari aku pasti selalu 

menang, sampai pada saat aku keberatan badan beliau mengajakku lari 

lagi dan beliaulah yang menang, maka kemudian beliau bersabda, „Ini 

adalah balasan untuk kekalahanku yang kemarin.”21 

Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menganggap setiap 

permainan itu adalah bathil kecuali jika dilakukan dengan isteri, beliau 

bersabda:  

 ت  ي  ،        م  :ث ثً  اَ    ٌ     آ م ا   ي    ا   كّ  
 ، َ ، أ   م      ر  َ  ال  ّ  م    

Artinya : “Segala sesuatu yang dijadikan permainan bani Adam 

adalah bathil kecuali tiga hal: melempar (anak panah) 

dari busurnya, melatih kuda dan bercanda dengan 

isteri, sesungguhnya semua itu adalah hak.”22
 

                                                           
20

Ibid,.297 

21
Ibid,.468 

22
Ibid,.520 
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2.  Suami harus bersabar dari celaan isteri serta mau memaafkan 

kekhilafan yang dilakukan olehnya, karena Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam bersabda: 

ٌ م م ً،   كر م    ً   ي م آ ر اي ر     م م
 

Artinya : “Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila 

ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, 

pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” 23
 

 

Di dalam hadits yang lain beliau juga pernah bersabda: 

ا ص ى  ا   ّس ل ج م  ي   َ أ  َ     م   ع،   َ    ًرا   

 ، ّ ع أ   ج  لم يزل ترك     ، كسرت  ت      ت     ال ، أ 

ا ص ى      ّس ل    ًرا  

 
Artinya : “Berilah nasihat kepada wanita (isteri) dengan cara yang 

baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari 

tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling 

bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang 

paling atas. Jika hendak meluruskannya (tanpa 

menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan 

mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka 

ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada 

isteri dengan baik.” 24
 

 

Sebagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahwasanya 

tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan 

diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan 

kemarahannya.” Dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh 

                                                           
23

 Ibid,.275 

24
 Imam Abi Khusain Muslim Ibn  Al Hajjaji Al Qusyairy An Naisabury, Shahih Muslim, Juz III 

(Indonesia : Maktabah Dahlan ), hal 1029 (1468). 
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Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Di riwayatkan bahwa para 

isteri beliau pernah protes, bahkan salah satu di antara mereka pernah 

mendiamkan beliau selama sehari semalam.”25 

3. Suami harus menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang 

dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan 

melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau 

mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta 

mencegahnya agar tidak berikhtilath (bercampur baur) dengan para  

lelaki yang bukan mahram. 

4. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan 

sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri 

rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk 

meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-

Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan 

dimintai pertanggung jawaban tentang isterinya. Ia adalah orang yang 

diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya. Berdasarkan 

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

ى  ّس ام    ال َ ل    الّرج
Artinya : "Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita ." (Q.S 

An Nisa‟: 34) 

 

Juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : 

ٌل      َ    الَرج   اا  ي أ   مس 

                                                           
25

  Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, Mukhtashar Minhaajul Qaashidiin (Jakarta : Darul Haq), Hal 

78-79. 
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Artinya : “Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan 

dimintai pertanggungjawaban atas apa yang 

dipimpinnya.”26
 

 
5. Suami harus mengajari isteri tentang perkara-perkara penting dalam 

masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis-

majelis ta‟lim. Karena sesungguhnya kebutuhan dia untuk 

memperbaiki agama dan mensucikan jiwanya tidaklah lebih kecil dari 

kebutuhan makan dan minum yang juga harus diberikan kepadanya. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:  

           
Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu." (Q.S At Tahrim: 6) 

 
Dan isteri adalah termasuk dalam golongan al-Ahl (keluarga). 

Kemudian menjaga diri dan keluarga dari api Neraka tentunya harus 

dengan iman dan amal shalih, sedangkan amal shalih harus didasari 

dengan ilmu dan pengetahuan supaya ia dapat menjalankannya sesuai 

dengan syari'at yang telah ditentukan. 

6. Suami harus memerintahkan isterinya untuk mendirikan agamanya 

serta menjaga shalatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 

Ta'ala :  

                                                           
26

 Imam Abi Khusain Muslim Ibn  Al Hajjaji Al Qusyairy An Naisabury, Shahih Muslim, Juz III 

(Indonesia : Maktabah Dahlan ), hal 1459 (1829). 
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Artinya :"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 

shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." 

(Q.S Thahaa: 132) 
 
7. Suami mau mengizinkan isteri keluar rumah untuk keperluannya, 

seperti jika ia ingin shalat berjama‟ah di masjid atau ingin 

mengunjungi keluarga, namun dengan syarat menyuruhnya tetap 

memakai hijab busana muslimah dan melarangnya untuk tidak 

bertabarruj (berhias) atau sufur. Sebagaimana ia juga harus dapat 

melarang isteri agar tidak memakai wangi-wangian serta 

memperingatkannya agar tidak ikhtilath dan bersalam-salaman dengan 

laki-laki yang bukan mahram, melarangnya menonton televisi dan 

mendengarkan musik serta nyanyian-nyanyian yang diharamkan.
27 

8. Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan kejelekan-

kejelekan isteri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang 

dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk dapat 

memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang 

mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah  melarang keras agar tidak 

mengumbar rahasia tersebut di depan umum. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan oleh Asma' binti Yazid r.a :  

Bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam dan para Sahabat dari kalangan laki-laki dan para 

                                                           
27

 Muhammad Ghanam, Abdul Hamid, Bawalah Keluargamu ke Syurga, (Jakarta : Mirqat, 2007), 

hal 31. 
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wanita sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, “Apakah ada seorang 

laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama 

isterinya atau adakah seorang isteri yang menceritakan apa yang 

telah ia lakukan dengan suaminya?” Akan tetapi semuanya terdiam, 

kemudian aku (Asma’) berkata, “Demi Allah wahai Rasulullah, 

sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut.” Maka 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian 

melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti syaitan 

yang bertemu dengan syaitan perempuan, kemudian ia menggaulinya 

sedangkan manusia menyaksikannya.”28 

9. Suami mau bermusyawarah dengan isteri dalam setiap permasalahan, 

terlebih lagi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan mereka 

berdua dan anak-anak, sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu 'alaihi wa 

sallam selalu bermusyawarah dengan para isterinya dan mau 

mengambil pendapat mereka. Seperti halnya pada saat Sulhul 

Hudaibiyah (perjanjian damai Hudaibiyyah),
29

 setelah beliau selesai 

menulis perjanjian, beliau bersabda kepada para Sahabat:  

ا، ثَم اح    ا   ر م   
Artinya : “Segeralah kalian berkurban, kemudian cukurlah rambut 

kalian.”  
 

                                                           
28

 Syaikh Muhammad Ibn Nashiruddin Al Albani, Panduan Pernikahan Islami, (Jakarta : Ash 

Shihaf ), hal 48. 

29
 Takariawan, Cahyadi, Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri, (Surakarta : Era Adicitra Intermedia, 

2011), hal 34. 
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Akan tetapi tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan 

perintah Rasululah Shaallallahu 'alaihi wa sallam sampai beliau 

mengulangi perintah tersebut tiga kali. Ketika beliau melihat tidak ada 

seorang Sahabat pun yang melakukan perintah tersebut, beliau masuk 

menemui Ummu Salamah Radhiyallahu anha kemudian menceritakan 

apa yang telah terjadi. Ummu Salamah kemudian berkata, “Wahai 

Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? 

Keluarlah dan jangan berkata apa-apa dengan seorang pun sampai 

engkau menyembelih binatang kurbanmu dan memanggil tukang cukur 

untuk mencukur rambutmu.” Maka beliau keluar dan tidak mengajak 

bicara seorang pun sampai beliau melakukan apa yang dikatakan oleh 

isterinya. Maka tatkala para Sahabat melihat apa yang dilakukan oleh 

Rasulullah, mereka bergegas untuk menyembelih hewan-hewan 

kurban, mereka saling mencukur rambut satu sama lain, sampai-

sampai hampir saja sebagian dari mereka membunuh sebagian yang 

lainnya.
30 

Demikianlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan 

yang banyak bagi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melalui 

pendapat isterinya yang bernama Ummu Salamah. Sangat berbeda 

dengan contoh-contoh kezhaliman yang dilakukan oleh sebagian 

orang, serta slogan-slogan yang melarang keras bermusyawarah 

dengan isteri. Seperti perkataan sebagian dari mereka bahwa, 

                                                           
30

Ibid,.671 
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“Pendapat wanita jika benar, maka akan membawa kerusakan satu 

tahun dan jika tidak, maka akan membawa kesialan seumur hidup.” 

10. Suami harus segera pulang ke rumah isteri setelah shalat „Isya'. 

Janganlah ia begadang di luar rumah sampai larut malam. Karena hal 

itu akan membuat hati isteri menjadi gelisah. Apabila hal tersebut 

berlangsung lama dan sering berulang-ulang, maka akan terlintas 

dalam benak isteri rasa waswas dan keraguan. Bahkan di antara hak 

isteri atas suami adalah untuk tidak begadang malam di dalam rumah 

namun jauh dari isteri walaupun untuk melakukan shalat sebelum dia 

menunaikan hak isterinya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam mengingkari apa yang telah dilakukan oleh „Abdullah 

bin „Amr Radhiyallahu anhuma karena lamanya bergadang (beribadah) 

malam dan menjauhi isterinya, kemudian beliau bersabda:  

جك    ك ح ً َ لز   
Artinya :“Sesungguhnya isterimu mempunyai hak yang wajib 

engkau tunaikan.”31
 

 
11. Suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya jika ia 

mempunyai lebih dari satu isteri. Yaitu berbuat adil dalam hal makan, 

minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak 

boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya 

Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang yang demikian. Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 
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Imam Abi Khusain Muslim Ibn  Al Hajjaji Al Qusyairy An Naisabury, Shahih Muslim, Juz III 

(Indonesia : Maktabah Dahlan ), hal  975. 
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ا ّ  م   م ال   ى ي ل  ل أحد   اِ ر ج م ك ل امرأت  
 م  ٌ 

 
Artinya : “Barangsiapa yang memiliki dua isteri, kemudian ia lebih 

condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia 

akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan miring 

sebelah.”32
 

 
Demikianlah sejumlah kewajiban para isteri yang harus di 

tunaikan oleh para suami. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah 

dalam usaha memenuhi kewajiban terhadap isteri tersebut. 

Sesungguhnya dalam memenuhi kewajiban terhadap isteri adalah salah 

satu di antara sebab kebahagian dalam kehidupan berumah tangga dan 

termasuk salah satu sebab ketenangan dan keselamatan keluarga serta 

sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik dan 

menghilangkan rasa aman, tenteram, damai, serta rasa cinta dan kasih 

sayang. 

Peneliti juga memperingatkan kepada para isteri agar mau 

melupakan kekurangan suami dalam hal memenuhi hak dan kewajiban 

mereka. Kemudian hendaklah ia menutupi kekurangan suami tersebut 

dengan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri untuk suami, 

karena dengan demikian kehidupan rumah tangga yang harmonis akan 

dapat kekal dan abadi. Di antaranya kewajiban istri terhadap suami 

antara lain; 
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Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, terj. Al Ustadz H. 

Abdullah Shon Haji dkk (Semarang : CV Asy Syifa‟, 1993), hal 689 (1969). 
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a. Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa 

kaum laki Iaki adalah pemimpin kaum wanita. (An-Nisa‟: 34) 

b. Hendaknya istri menyadari bahwa kedudukan suami setingkat 

lebih tinggi daripada istri. (Al-Baqarah: 228) 

c. Istri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. (An-

Nisa‟: 39) 

d. Diantara kewajiban istri terhadap suaminya, ialah: a. Menyerahkan 

dirinya, b. Mentaati suami, c. Tidak keluar rumah, kecuali dengan 

ijinnya, d. Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami, e. 

Melayani suami dengan baik. (Al-Ghazali) 

e. Istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya, 

walaupun sedang dalam kesibukan. (Nasa‟i, Muttafaqun Alayh) 

f. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk 

menggaulinya, lalu sang istri menolaknya, maka penduduk langit 

akan melaknatnya sehingga suami meridhainya. (Muslim) 

g. Istri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. Allah 

swt. mengampuni dosa-dosa seorang Istri yang mendahulukan hak 

suaminya daripada hak orang tuanya. (Tirmidzi) 

h. Yang sangat penting bagi istri adalah ridha suami. Istri yang 

meninggal dunia dalam keridhaan suaminya akan masuk surga. 

(Ibnu Majah, At-Tirmidzi) 
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i. Kepentingan istri mentaati suaminya, telah disabdakan oleh Nabi 

saw.: “Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia, maka aku 

akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. (At-Timidzi) 

j. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya.(At-

Thabrani) 

k. Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di 

hadapan suami (At-Thabrani) 

l. Istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau 

di belakangnya (saat suami tidak di rumah). (An-Nisa‟: 34) 

m. Ada empat cobaan berat dalam pernikahan, yaitu: (1) Banyak anak 

(2) Sedikit harta (3) Tetangga yang buruk (4) lstri yang berkhianat. 

(Hasan Al-Bashri) 

n. Wanita Mukmin hanya dibolehkan berkabung atas kematian 

suaminya selama empat bulan sepuluh hari. (Muttafaqun Alaih) 

o. Wanita dan laki-laki mukmin, wajib menundukkan pandangan 

mereka dan menjaga kemaluannya.(An-Nur: 30-31)
33

 

Diatas telah banyak dijelaskan mengenai kewajiban bagi istri 

terhadap suami. Jika kewajiban seorang istri tidak dilakukan secara 

ikhlas kepada suaminya maka dia sudah melakukan dosa. Banyak 

keluarga yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai 

tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga banyak terjadi 

                                                           
33
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percekcokan hingga perceraian. Oleh karena itu, dalam syari‟at 

islam memberikan bimbingan dan solusi berupa peraturan bagi 

semua keluarga umat muslim agar menjadi keluarga sakinah 

mawadah warahmah dan bisa menjadi panutan untuk generasi 

muslim lainnya. 

 

 


