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ABSTRAK 

Buya Hamka adalah salah seorang ahli tafsir Indonesia yang telah banyak berkiprah 

dan berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kiprah tersebut 

khususnya dalam bidang keilmuan baik bidang sastra, sejarah, tasawuf, dan agama. 

Dalam bidang agama karya Buya Hamka masih dapat kita rasakan dan terus 

berkembang yakni tafsir Al-Azhar, yang merupakan sebagai rujukan utama dalam 

penelitian ini.  

Dalam kehidupan manusia keluarga merupakan suatu yang penting karena keluarga 

merupakan tempat pertama manusia mendapatkan pelajaran dan pendidikan dalam 

menjalankan kehidupannya. Dari keluarga terbentuk masyarakat, bangsa, dan 

negara. Tentunya pula dari keluarga terbentuk umat dan tegaknya masyarakat 

Islam. 

Untuk itu sangat penting dalam keluarga adanya ketenangan, keharmonisan, dan 

kasih sayang dalam kehidupan suami istri atau dalam rumah tangga. Islam telah 

memberi penjelasan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur’an antara lain dalam 

surat Ar-Rum ayat: 21 yang menjelaskan bahwa tujuan sebuah keluarga adalah 

untuk menciptakan suasana dan keadaan yang harmonis, dan untuk terciptanya rasa 

kasih sayang serta ketenangan. Hal ini sering kita dengar dengan ungkapan sakinah 

mawaddah wa rahmah. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan saat ini di 

tengah kemajuan zaman dan teknologi menciptakan suatu keluarga sakinah tidaklah 

semudah membalikan telapak tangan. Dalam rumah tangga bisa saja timbul 

hubungan yang tidak harmonis karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami 

istri, atau karena pengaruh faktor dari luar, seperti latar belakang sosial masyarakat 

dan tempat tinggal sekitarnya. Karena itu, perlu ada konsep dalam membangun 

sebuah ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga tercipta keluarga 

yang sakinah mawaddah wa rahmah. Konsep keluarga sakinah menurut Buya 

Hamka inilah yang perlu diangkat sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam penelitian ini menjawab 

Bagaimana perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang keluarga sakinah 

dan usaha membentuk keluarga sakinah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui penafsiran 

Buya Hamka tentang keluarga sakinah dalam tafsir Al-Azhar. Metode yang 

digunakan adalah kajian pustaka. Sumber data primer diambil dari tafsir Al-Azhar, 
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data sekunder diambil dari Al-Quran dan terjemahan, berbagai kitab, buku, jurnal, 

dan makalah ilmiah. Teknik pengolahan data, setelah data terkumpul dilakukan 

analisis dengan cara berpikir deduktif. Teknik penyusunan penelitian berpedoman 

pada buku Panduan Praktis Menulis Skripsi yang diterbitkan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2018. 

Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang 

berhubungan dengan konsep keluarga sakinah Buya Hamka mengaitkannya dengan 

hadis-hadis Rasulallah Saw. Buya Hamka juga mengaitkannya dengan pemikiran 

tokoh-tokoh serta para mufasir lain. Buya Hamka dalam penafsirannya analitis, 

menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan panjang lebar dan mencakup berbagai 

aspek yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keilmuannya. Buya Hamka 

memberikan konsep dalam kriteria keluarga sakinah yakni beriman, adanya 

tanggungjawab, ketenangan, dan mu’asyarah bi al-ma’ruf. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan agar dapat 

saling menyayangi, menerima, dan memberi antara satu dengan yang lainnya, 

untuk memperoleh ketenteraman jiwa dalam beribadah kepada Allah Swt. 

Melaksanakan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah Swt sekaligus 

memenuhi sunnah Rasulullah Saw. Jika seseorang sudah mencukupi 

persyaratan untuk menikah maka diperintahkan untuk melaksanakanya karena 

dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.1  

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan, laki-

laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar, 

dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama yang patut untuk dipatuhi 

dan diteladani karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik 

dari suatu perkawinn.2 Dalam Al-Qur’an dijelaskan salah satu tujuan 

pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami, 

istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang 

berbunyi:  

                                                                        
1 Juariyah, Hadis Tarbawi, (Yogyakarta: TERAS, 2010), h. 130.  
2 Ibid, h. 129. 

1 
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ا اِلَْيهَا  ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٖٓ ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ َوِمْن ٰاٰيتِه 

َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذلَِك  ةً وَّ َودَّ ُرْونَ َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ ََلٰ  

 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar 

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum: 21).3 

 

Ayat ini memberi pesan kepada seluruh umat manusia khususnya umat 

Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa 

hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami 

dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara 

keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. 

Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami 

tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi 

suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. 

Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenteram, jika dirinya 

mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan 

pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling 

mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lain sesuai 

dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang 

harmonis.4 

                                                                        
3 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
4 Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra 

Usaha, 1997), h. 7.  
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam 

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan 

terdapat dalam bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.5 Pada pasal 3 juga diperjelas bahwa perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana 

dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam 

mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian 

tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan 

agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.6 

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan dalam membina 

rumah tangga. Kehidupan berkeluarga adalah suatu yang bersifat fitrah. Sebagai 

gambaran kecil masyarakat, keluarga merupakan inti bagi proses perkembangan 

masyarakat, terdiri dari unsur keluarga, dan keluarga terbentuk dari unsur 

individu. Bila anggota rumah tangga diisi oleh individu-individu yang sholeh, 

keluarga tersebut akan menjadi keluarga sakinah. Jika masing-masing keluarga 

sakinah, maka akan terciptalah masyarakat yang damai dan tenteram. 

Membangun sebuah keluarga sakinah tidak semudah yang dibayangkan. 

Dalam rumah tangga bisa saja timbul hubungan yang tidak harmonis karena 

                                                                        
5 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 

2013), h. 47-48. 
6 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina 

Keluarga Sakinah, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001), h. 1. 
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tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, atau karena pengaruh faktor 

dari luar, seperti latar belakang sosial masyarakat dan tempat tinggal sekitarnya. 

Padahal makna dan tujuan dari sebuah perkawinan sudah tercantum 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 21. Para ulama dan 

cendekiawan sudah banyak menyusun rumusan atau konsep tentang bagaimana 

membina suatu perkawinan sesuai tuntunan agama sehingga tujuan perkawinan 

dapat tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Namun tidak dapat 

dipungkiri, masih ada yang kurang memahami bagaimana cara mencapai tujuan 

dari perkawinan, khususnya untuk membentuk keluarga sakinah. Sehingga 

yang terjadi kemudian perkawinan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud 

oleh Al-Qur’an.   

Dari latar belakang di atas penyusun tertarik untuk menyusun pemikiran 

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka yang  

telah menulis dan merumuskan konsep tentang keluarga sakinah. Buya Hamka 

adalah seorang tokoh pembaharu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau 

merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Makkah, 

pelopor kebangkitan kaum muda, dan tokoh pembaharu Muhammadiyah di 

Minangkabau. Sosok Buya Hamka multi peran, seorang ulama intelektual, 

mubaligh, ahli agama, penulis, sastrawan, sekaligus wartawan. Buya Hamka 

melahirkan beberapa karya besar antara lain tafsir Al-Azhar.  

Alasan penyusun tertarik ingin mengungkap pemikiran Buya Hamka 

tentang konsep keluarga sakinah dalam tafsir Al-Azhar karena tafsir Al-Azhar 

merupakan karya salah satu ulama besar Indonesia. Dalam tafsir Al-Azhar 
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berisi berbagai penjelasan masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan masalah 

yang akan disusun dalam penelitian ini. Menurut hemat penyusun penelitian ini 

perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana 

penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan tema 

penelitian ini dan guna mendapatkan konsep baru untuk mewujudkan keluarga 

sakinah. 

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah  

1. Identifikasi 

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, 

antara lain:  

a) Apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah? 

b) Apa unsur-unsur dalam membentuk keluarga sakinah? 

c) Bagaimana tanggung jawab anggota keluarga dalam membina rumah 

tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinah? 

d) Bagaimana pembinaan dan pendidikan dalam rumah tangga menuju 

keluarga yang sakinah? 

e) Bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang 

keluarga sakinah? 

f) Bagaimana konsep Buya Hamka dalam membangun rumah tangga yang 

sakinah? 
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2. Pembatasan 

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka disusun 

pembatasan masalah penelitian yakni tentang keluarga sakinah perspektif 

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar serta upaya dalam membentuk keluarga 

sakinah menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.   

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, 

yakni: Bagaimana perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tentang 

keluarga sakinah dan usaha membentuk keluarga sakinah?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keluarga sakinah dan usaha 

membentuk keluarga sakinah perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

tentang keluarga sakinah dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. 

2. Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat tentang tuntunan membina 

rumah tangga dalam tatanan praktik di tengah keluarga, maupun lingkungan 

masyarakat sehingga tercipta tatanan keluarga dan masyarakat maupun 

bangsa yang harmonis. 
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D. Penelitian yang Relevan  

Pembahasan mengenai hasil penelitian yang relevan dapat disampaikan 

sebagai berikut:  

1. Syamsul Bahri dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: “Konsep Keluarga 

Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” menjelaskan M. Quraish Shihab 

memaknai keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang 

penuh kasih sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh 

ketidakpastian untuk menunjukkan ketenangan. Yang dimaksud adalah 

ketenangan dinamis. Di dalam relasi hubungan suami istri menunjukan 

bahwa pasangan suami istri adalah ibarat pakaian. Hal ini menunjukan 

bahwa hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan bermitra. 

Dijelaskan dalam konsep M. Quraish Shihab bahwa dengan modal sakinah 

dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai mawaddah ada 

tiga tahapan yang harus dilalui, yakni perhatian, tanggung jawab, dan 

penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng diwarnai 

sakinah, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran 

akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling 

memiliki peran dan tanggungjawab.7 

2. Muhammad Zulfan, menulis dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: 

                                                                        
7 Samsul Bahri, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab, (Yogyakarta: 

Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 70.   
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“Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim 

Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukissari Imogiri Bantul” 

memberikan suatu kesimpulan bahwa konsep dasar pembentukan keluarga 

sakinah adalah harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban suami istri, pemeliharaan anak tidak terabaikan, dan terciptanya 

hubungan sosial yang harmonis. Dalam bahasa lain, pandangan Majelis 

Ta’lim ar-Ramli terhadap konsep dasar pembentukan keluarga sakinah 

selaras dengan hukum Islam.8 

3. Faula Arina, dalam skripsinya di IAIN Purwokerto, tahun 2018, yang 

berjudul: “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun 

Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani” menjelaskan tujuan 

perkawinan adalah agar suatu keluarga memiliki kecenderungan yang besar 

untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek ubudiyah melainkan juga 

aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainya.  

Agar tercipta keluarga sakinah perlu memelihara keharmonisan keluarga, 

suami istri harus saling memuliakan dan menghormati, mengajarkan agama 

di tengah keluarga, dan mengajarkan anak-anak agar berbudi luhur. 

Dalam keluarga, adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban 

suami istri, di antaranya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami 

istri, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, keseimbangan antara 

                                                                        
8 Muhammad Zulfan, Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis 

Ta’lim Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 

2012), h. 2. 
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hak dan kewajiban istri, dan pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan 

keluarga. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah keluarga 

yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni fungsi religius, 

edukatif, protektif, ekonomi, dan fungsi reproduksi.9 

E. Metodologi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

yang artinya menggambarkan mengenai ajaran Al-Quran tentang keluarga 

sakinah. Pendekatan ini untuk melihat bagaimana penafsiran dan pandangan 

Buya Hamka tentang keluarga sakinah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-teoritik 

atau kajian pustaka. Penelitian dilakukan dengan menelusuri dan menelaah 

literatur ataupun sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, jurnal, 

majalah, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitin ini. 

Sumber data penyusunan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya dalam 

penelitian ini mengambil dari Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi 

Penyempurnaan 2019) yang dikeluarkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019. Data 

primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. 

Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau 

referensi lain yang dinilai berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, antara 

                                                                        
9 Faula Arina, Muhammad Zulfan, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-

Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Nin Madani, (Purwokerto, Skripsi IAIN Purwokerto, 

2018), h. 138-139. 
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lain hasil-hasil penelitian yang relevan, buku karya Buya Hamka berjudul: 

Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada Dalam Diri Kita, yang 

terbit tahun 2015, buku karya M. Quraish Shihab, yang berjudul: Pengantin al-

Qur’an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku, yang terbit tahun 2007, dan 

berbagai karya ilmiah lainnya. 

Adapun teknik pengolahan data, setelah data terkumpul dilakukan 

analisis dengan cara berpikir deduktif, yaitu analisa data dengan cara 

menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil 

kesimpulan khusus. Teknik penyusunan penelitian ini berpedoman pada buku 

Panduan Praktis Menulis Skripsi yang diterbitkan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun Akademik 2018.   

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan. 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi, 

pembatasan, dan perumusan masalah. Selanjutnya disusun tujuan dan manfaat 

penelitian, penelitian yang relevan, metodologi peneltian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II: Mengenal Tafsir Al-Azhar.  

Pada bab ini disusun tentang biografi Buya Hamka, metode penafsiran 

tafsir Al-Azhar, dan ciri-ciri spesifik tafsir Al-Azhar. 
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Bab III: Keluarga Sakinah dalam Islam. 

Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian keluarga sakinah, unsur-

unsur yang membentuk keluarga sakinah, indikator keluarga sakinah, dan 

upaya-upaya membentuk keluarga sakinah.  

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

Bab ini akan menyusun beberapa ayat Al-Quran dan terjemahan terkait 

dengan keluarga sakinah, menjelaskan kandungan-kandungan ayat, kajian 

tematik, dan menyusun hasil analisis data tentang keluarga sakinah dalam 

perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.  

Bab V: Kesimpulan dan Saran. 

Pada bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil 

pembahasan. Kemudian disusun saran terkait hasil pembahasan tentang 

keluarga sakinah dalam perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. 
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MENGENAL TAFSIR AL-AZHAR   

A. Riwayat Hidup Buya Hamka 

Hamka atau ada yang menyebut Buya Hamka mempunyai gelar dan 

nama lengkap Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah. Sebutan Hamka 

diambil dari nama lengkapnya,1 yang ia dapat setelah menunaikan ibadah haji 

yang pertama kali ke Makkah pada tahun 1927.2 Beliau lahir di Minanjau, 

Sumatera Barat, pada Senin, 16 Februari 1908. Sementara beliau tutup usia di 

Jakarta, 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. 

Buya Hamka mempunyai orang tua bernama Doktor H. Abdul Karim 

Amrullah, merupakan seorang tokoh pembaharu di Sumatera Barat. Buya 

Hamka kecil pada tahun 1914 disekolahkan di sebuah sekolah di desa, dan pada 

malam hari mengaji pada orang tuanya hingga khatam Al-Quran. Dari tahun 

1916 sampai tahun 1923, Buya Hamka telah belajar agama di sekolah Diniyyah 

School dan Sumatra Thawalib di Padang Panjang dan di Parabek, Sumatera 

Barat.3 

                                                                        
1 M. Bibit Suprapto, Ensiklopedia Ulama’ Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah 

Perjuangan 157 Ulama Nusantara, “Prof. Dr. Buya HAMKA, cet-I (1908-1981)”, (Jakarta: Gelegar 

Media Indonesia, 2009), h. 333. 
2 Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, cet-I, (Jakarta: 

Gema Insani, 2006), h. 60. 
3 Abdul Malik Karim Amrullah, Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada 

Dalam Diri Kita, (Jakarta: Repuplika, 2015), h. 3. 
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Dalam usia yang relatif muda 16 tahun, Buya Hamka menuju ke Jawa. 

Di Yogyakarta Buya Hamka belajar dan menimba ilmu kepada tokoh-tokoh 

besar bangsa, tokoh pergerakan, seperti kepada H. Oemar Said  Tjokrominoto 

(Serikat Islam), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Muhammadiyah), K.H. 

Fakhruddin, dan RM Soerjopranoto, sehingga Buya Hamka pun mendapat ilmu 

dan kursus-kursus tentang pergerakan.4 

Setelah tiga tahun di Pulau Jawa, Buya Hamka ke Makkah menunaikan 

ibadah haji. Dari pengalaman haji ini beliau terinspirasi dan menulis novel yang 

cukup dikenal berjudul Di Bawah Lindungan Ka’bah. Novel ini diterbitkan 

Balai Pustaka tahun 1938. Usai ibadah haji, Buya Hamka kembali ke kampung 

halaman, dan tak berapa lama berselang, Buya Hamka merantau ke Medan 

Sumatera Utara. Di sana bersama sahabatnya Yunan Nasution mendirikan surat 

kabar Api Islam yang diberi nama Majalah Pujangga Baru. Karena 

keterkaitannya dengan majalah Pujangga Baru, Hamka pindah ke Batavia, 

bertempat tinggal sampai akhir hayatnya.  

Buya Hamka yang seorang mubaliq, ahli agama, sastrawan, dan juga 

wartawan, sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat 

penguasaan Jepang di Indonesia. Sikapnya ini menjadi sasaran kritik 

masyarakat dan membuatnya keluar dari Kota Medan menuju Sumatra Barat. 

Pada tahun 1950, Buya Hamka pindah ke Jakarta dan menekuni menjadi ulama 

                                                                        
4Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, cet-I, (Jakarta: 

Gema Insani, 2006), h. 61. 
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sekaligus pujangga. Tahun 1955, Buya Hamka terpilih menjadi anggota 

parlemen dari Masyumi mewakili unsur Muhammadiyah.5 

Buya Hamka mempunyai lembaga pendidikan Al-Azhar yang 

mengelola pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah hingga pendidikan tinggi 

di Jakarta. Lembaga ini dinilai sebagai simbol pendidikan Islam modern di 

ibukota negara Indonesia. Pada tahun 1958 Buya Hamka mendapat gelar Doktor 

Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.  

Dalami bidang kesastraan, Buya Hamka pada tahun 1952 diangkat 

pemerintah menjadi anggota badan pertimbangan kebudayaan dari Kementrian 

PP dan K dan menjadi guru besar di Perguruan Tinggi Islam dan Universitas 

Islam di Makassar, serta menjadi penasihat Kementerian Agama. Buya Hamka 

mendalami kesastraan melayu klasik yang mengantarkannya mendapatkan 

gelar doktor dalam kesastraan ini pada 6 Juni 1974. 

Buya Hamka merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang pertama, sejak lembaga itu didirikan pada 27 Juli 1975, hingga kemudian 

beliau mengundurkan diri pada 18 Mei 1981. Sebelum mengundurkan diri dari 

ketua MUI, Buya Hamka sempat mengeluarkan fatwa tentang Natal pada 7 

Maret 1981 yang bersisi bahwa orang muslim haram menghadiri acara Natal 

yang diselenggarakan kaum Kristiani. Fatwa ini lahir disebabkan karena banyak 

umat Islam baik secara sukarela, terpaksa, atau demi kerukunan, yang akhirnya 

mengikuti perayaan Natal.6 

                                                                        
5 Ibid, h. 62. 
6 Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, cet-I, (Jakarta: 

Gema Insani, 2006), h. 65. 
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B. Karya-Karya Pemikiran Hamka  

Buya Hamka dikenal sebagai seorang ulama besar, pemikir, sastrawan, 

wartawan, dan pendidik. Hasil karya pemikiran beliau banyak tersebar hingga 

saat ini. Dalam bidang pendidikan, Buya Hamka menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah sarana untuk mendidik watak pribadi-pribadi. Kelahiran 

manusia di dunia ini bukan hanya untuk mengenal baik dan buruk, melainkan 

untuk menyembah Allah Swt dan menjadi manusia yang berguna bagi sesama 

dan lingkungannya.7 

Dalam bidang tasawuf Buya Hamka telah meletakan dasar-dasar 

sufisme baru di Indonesia yang menghendaki penghayatan itu dengan tetap aktif 

melibatkan diri dalam masyarakat.8 Dasar-dasar sufisme baru tersebut ia 

tuliskan dalam buku khusus yang ia beri judul: Tasawuf Modern: Bahagia Itu 

Dekat dengan Kita Ada dalam Diri Kita. Tasawuf model ini mempunyai ciri 

utama berupa penekanan kepada motif moral dan penerapan metode zikir dan 

muqarabah atau konsentrasi keruhanian guna mendekati tuhan. Dengan 

penerapan tasawuf model ini seorang sufi bisa melihat dunia dengan pandangan 

yang lebih positif dan tidak menutup diri dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Sekitar tahun 1920-an Hamka menjadi wartawan dalam beberapa surat 

kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan 

Muhammadiyah. Beliau penulis produktif, pernah menjadi editor, dan penerbit. 

Pada tahun 1928 ia juga pernah menjadi editor sekaligus menerbitkan majalah 

                                                                        
7 Ibid, h. 64. 
8 Nurcholish Majid, Ensiklopedia Nurcholish Majid: Pemikir di Kanvas Peradaban, jld 4, 

“Tasawuf Modern HAMKA I”, (Jakarta: Mizan, 2006), h. 3314. 
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Al-Mahdi di Makassar, juga menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, 

Panji Masyarakat, dan Gema Islam. 

Beberapa karya Buya Hamka dalam bidang aqidah, syariah, tasawuf, 

ataupun kenegaraan, antara lain:  

1. Khathibul Ummah (Karya ilmiah Buya Hamka pertama yang ditulis tahun 

1935). 

2. Lembaga Hikmah. 

3. Penuntun Naik Haji. 

4. Urat Tunggang Pancasila. 

5. Lembaga Hidup. 

6. Lembaga Budi. 

7. Tasawuf Modern. 

8. Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya. 

9. Perkembangan Tasawuf dari Abab ke Abad. 

10. Mutiara Filsafat. 

11. Revolusi Agama Menuju Negara. 

12. Falsafah Idiologi Islam. 

13. Falsafah Hidup. 

14. Bimbingan Pribadi. 

15. Agama dan Perempuan (terbit tahun 1929) 

16. Pembela Islam. 

17. Adat Minangkabau dan Agama Islam (buku ini sempat disita polisi). 

18. Kepentingan Tabligh. 
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19. Ayat-Ayat Mi’raj. 

20. Pedoman Masyarakat (Majalah yang dipimpin Hamka terbit dari tahun 1936 

sampai 1943). 

21. Pedoman Muballigh Islam. 

22. Semangat Islam. 

23. Sejarah Islam di Sumatera. 

24. Revolusi Pemikiran.  

25. Revolusi Agama. 

26. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. 

27. Negara Islam. 

28. Sesudah Naskah Renville. 

29. Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman. 

30. Dan Lembah Cita-Cita. 

31. Merdeka. 

32. Islam dan Demokrasi. 

33. Dilamun Ombak Masyarakat. 

34. Pelajaran Agama Islam (Terbit tahun 1955). 

35. Pandangan Hidup Muslim. 

36. Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghany. 

37. Sejarah Umat Islam. 

38. Soal Jawab tentang Agama Islam (buku yang keluar di tahun 70-an). 

39. Muhammadiyah di Minangkabau. 

40. Kedudukan Perempuan dalam Islam. 
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41. Do’a-Do’a Rasulullah. 

42. Tafsir Al-Azhar. (Tafsir Al-Qur’an lengkap 30 juz).9 

Beberapa karya Hamka dalam bidang kesastraan, novel, dan cerita, 

antara lain:  

1. Si Sabariyah (Buku roman Hamka pertama dalam bahasa Minangkabau, 

terbit tahun 1928).10 

2. Di Bawah Lindungan Ka’bah (Diterbitkan Balai Pustaka, 1939). 

3. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (Tahun 1939). 

4. Merantau Ke Deli (Sebuah otobiografi). 

5. Ayahku (Biografi ayahnya, Dr. Abdul malik Karim Amrullah, terbit 1976). 

6. Kenang-Kenangan Hidup (Otobiografi, 4 jilid 1951). 

7. Tuanku Direktur (Novel, tahun1939). 

8. Karena Fitnah (Novel, tahun 1949). 

9. Keadilan Ilahi (Novel, tahun 1941). 

10. Dijemput Mamaknya (Novel, tahun 1949). 

11. Menunggu Bedug Berbunyi (Novel, tahun 1950). 

12. Cemburu (Tahun 1961). 

13. Lembah Nikmat (Tahun 1959). 

14. Cermin Penghidupan (Kumpulan cerpen, tahun 1962). 

15. Laila Majnun (Novel terjemahan dari Bahasa Arab). 

                                                                        
9 Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, cet-I, (Jakarta: 

Gema Insani, 2006), h. 63. 
10 Abdul Malik Karim Amrullah, Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada 

Dalam Diri Kita, (Jakarta: Repuplika, 2015), h. 4. 
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16. Di Dalam Lembah Kehidupan (Kumpulan cerpen). 

17. Di Tepi Sungai Nyl (Karya yang ditulis berdasarkan riwayat perjalanan ke 

negri-negri Islam). 

18. Di Tepi Sungai Dajlah. 

19. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 

20. Empat Bulan di Amerika. 

C. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar 

Buya Hamka dalam penulisan tafsir Al-Azhar, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam pendahuluan tafsir, bertujuan untuk membangkitkan minat 

angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang 

berbahasa Melayu hendak mengetahui isi Al-Qur’an. Tafsir Al-Azhar ini juga 

diharapkan dapat membantu para mubaliq dalam menyampaikan dakwahnya.11 

Tafsir ini merupakan rangkaian kajian yang disampaikan Buya Hamka pada 

kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dan kemudian 

disusun serta didorong para jamaah dan beberapa pihak agar Buya Hamka 

menuliskan tafsir ini. 

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, Buya Hamka menerapkan 

berbagai pengetahuannya baik dalam segi pengetahuan keagamaannya maupun 

non keagamaan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tafsir Al-Azhar 

mendapat pujian dari Fuderspiel dalam bukunya yang berjudul: Kajian Al-

Qur’an Indonesia, sebagai tafsir yang membicarakan sejarah dan peristiwa-

                                                                        
11 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 

h. 6. 
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peristiwa kontemporer.12 Tafsir Al-Azhar menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan ungkapan yang teliti, menerangkan makna-makna yang dimaksud 

dalam Al-Qur’an dengan bahasa yang indah, dan menghubungkan ayat dengan 

realita sosial yang ada. 

D. Metode Tafsir Al-Azhar 

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar adalah 

metode tahlili atau metode analisis. Tafsir yang menggunakan metode tahlili 

pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan 

ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Qur’an. Tafsir Al-Azhar ini 

juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah 

an-Nas. 

Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufasir 

untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai aspek 

dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang 

terdapat dalam mushaf Al-Qur’an, melalui pembahsan kosa kata asbabun-

nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-

ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufasir.13 

Buya Hamka dalam penjelasan mengenai ayat pembuka surat (Fawatih 

al-suwar), menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang berupa huruf-

huruf Alif Lam Mim. Buya Hamka mengatakan tentang ayat ini bahwa di dalam 

                                                                        
12 Ahmad Mujamil, “Tafsir Ayat-Ayat Dakwah: Studi Tentang Metode Dakwah dan 

Metode Penulisan Tafsir dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah”, (Surakarta: Skripsi 

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2012), h. 19. 
13 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung, Pustaka Mizan, 1993), h. 117. 
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Al-Qur’an kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-

huruf pembuka surat (fawatih al-suwar) seperti; Kaf Ha Ya ‘Ain Shad, Ali lam 

Mim Ra, Tha Ha, dan sebagainya. Menurut Hamka para mufasirin dalam 

menafsirkan ayat-ayat ini terbagi dalam dua pandangan, yaitu: (1) Mereka yang 

memberikan arti sendiri bagi ayat tersebut. Yang banyak memberikan arti pada 

ayat tersebut adalah mufasir ‘Abdullah bin ‘Abbas. Menurut Ibn ‘Abbas, Alif 

Lam Mim merupakan isyarat bagi tiga nama; Alif untuk nama Allah Swt, Lam 

untuk nama Jibril, dan Mim untuk nama Nabi Muhammad Saw. Demikian 

halnya dengan ayat pembuka surat yang lainnya yang mempunyai makna 

tersendiri. (2) Mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu 

adalah rahasia Allah Swt, termasuk ayat-ayat mutasyabihat, bahwa Allah Swt 

lah yang lebih tahu artinya. 

Dalam melihat ayat-ayat ini, Buya Hamka berpendapat bahwa ayat-ayat 

tersebut merupakan pemberitahuan, atau sebagai panggilan untuk menarik 

perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya. Pada bagian akhir 

penafsiran ayat ini Buya Hamka mengatakan dalam penggalan kalimatnya 

bahwa nyatalah huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau 

dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya akan ragu-ragu lagi seluruh 

bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu maka lebih baik kita terima saja huruf-

huruf itu menurut keadaannya.14 

                                                                        
14Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz 30, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1988), h. 121-122. 
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E. Corak Tafsir Al-Azhar 

Tiap-tiap tafsir mempunyai corak haluan yang menggambarkan pribadi 

penafsirnya. Antara satu tafsir dengan tafsir yang lain pastilah memiliki 

kecenderungan masing-masing. Dalam menuliskan tafsir turut dipengaruhi oleh 

lingkungan, kehidupan sosial, keadaan zaman, dan menggambarkan corak atau 

haluan pribadi penafsirnya. Corak penafsiran ialah suatu warna, arah, atau 

kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya 

tafsir, yang artinya terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran atau 

ide tersebut.15 Oleh karenanya bisa saja satu tafsir memiliki banyak corak 

karena setiap mufasir memiliki kebebasan dalam mengekspresikan karyanya 

selama itu tidak melanggar rambu-rambu yang ditetapkan untuk menjadi 

seorang mufasir.  

Corak tafsir dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu umum, khusus, dan 

kombinasi. Bila sebuah kitab tafsir mengandung banyak corak (minimal tiga 

corak) dan kesemuannya tidak ada yang dominan karena porsinya sama, maka 

inilah yang disebut corak umum. Tapi bila ada satu yang dominan, maka itu 

disebut corak khusus, bila yang dominan itu ada dua corak secara bersamaan 

yakni kedua-duanya mendapat porsi yang sama, maka inilah yang disebut corak 

kombinasi.16 Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini merupakan salah satu 

karya di bidang tafsir yang memiliki corak kombinasi (adabi ijtima’i dan sufi) 

dimana keduanya sama-sama menonjol dominan dalam tafsirnya.  

                                                                        
15 Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, cet-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), h. 388. 
16 Ibid, h. 388. 
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Dalam tafsirnya Buya Hamka seringkali mengungkap fenomena yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat, berikut fakta yang valid serta didukung 

oleh argumen yang kuat, baik berasal dari Al-Qur’an dan Hadist, maupun 

berasal dari pemikiran rasional dan objektif. Oleh karena itu, tidak salah bila 

disimpulkan bahwa tafsir Buya Hamka ini mengandung corak adabi ijtima’i. 

Buya Hamka tidak ingin umat terlena oleh kehidupan duniawi lalu lupa 

terhadap akhirat. Karena itu corak sufinya tampak cukup dominan dalam 

tafsirnya ini.17 

Tafsir Al-Azhar ditulis di negara yang mayoritas penduduknya muslim, 

dimana masyarakatnya butuh bimbingan agama dan ingin mengetahui rahasia 

Al-Qur’an. Pertikaian-pertikaian mazhab tidak dimasukan dalam tafsir ini dan 

Buya Hamka tidak ta’assub kepada suatu paham. Dia mencoba segala upaya 

mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz Bahasa Arab ke dalam 

Bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat berpikir.18 Mazhab yang 

dianut oleh penafsir ini adalah Mazhab Salaf, yaitu Mazhab Rasulullah Saw, 

para sahabat, dan para ulama yang mengikuti jejak Rasulullah Saw. 

Pada mukadimah tafsirnya, Buya Hamka menulis bahwa saat 

menuliskan tafsir ini beliau membayangkan corak ragam dari murid-murid dan 

anggota jamaah yang berdiri di belakangnya sebagai makmum. Buya Hamka 

mengungkapkan:  

“Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik 

dalam keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitle S.H, Insinyur, 

Dokter dan Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat 

                                                                        
17 Ibid, h. 431. 
18Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 

h. 52. 
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jenderal dan laksamana dan ada juga anak buah mereka yang masih 

saudagar-saudagar besar, agen auto mobil dengan relasinya yang luas, 

importir dan eksportir kawakan di samping saudagar perantara. Dan 

ada juga pelayan-pelayan dan tukang, tukang pemelihara kebun dan 

pegawai negeri, di samping istri mereka masing-masing. Semuanya 

bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh jama’ah 

shalat subuh, kasih-mengasihi dan harga-mengharga. Bersatu di dalam 

shaf yang teratur, mengahadapa muka bersama, dengan khusu’ kepada 

Ilahi.”19    

                                                                        
19 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 

h. 55. 
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KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM    

 Pengertian Keluarga Sakinah 

Kalimat “keluarga sakinah” terdiri dari dua kata, yakni kata “keluarga” 

dan “sakinah”. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu 

dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup 

bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui 

pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan 

meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah Swt.1 

Para ahli menerjemahkan ada keluarga dalam arti sempit dan dalam arti 

yang luas. Dalam arti sempit keluarga didasarkan pada hubungan darah yang 

terdiri atas ayah, ibu, dan anak, atau disebut sebagai keluarga inti. Dalam arti 

luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga muncul sebagai klan atau 

marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama 

keluarga atau marga. Ada juga mengartikan keluarga dalam hubungan sosial 

terlihat dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah lingkungan 

kerja, mata pencaharian, profesi, dan sebagainya.2 

Sementara, kata “sakinah” berasal dari kata “sakana, yaskunu, 

sakinatan” yang berarti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa 

                                                                        
1 Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga, (Bandung: Alfabet, 1994), h.152. 
2 Ibid, h. 6. 
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Arab, kata sakinah berarti: al-waqaar, ath-thuma’ninah, dan al-mahabbah, 

yang artinya ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan.3 Dalam kamus 

Bahasa Indonesia kata “sakinah” berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan 

dan kebahagiaan.4 Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, 

dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal.5 

Dalam Islam kata “sakinah” menandakan ketenangan dan kedamaian, secara 

khusus yakni kedamaian dari Allah Swt yang berada dalam hati.  

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan 

tenteram, rukun, dan damai. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu 

menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, 

yang asih, asah, dan asuh.6 

Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 21, Allah Swt berfirman:  

ا اِلَْيهَا ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٖٓ ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ  َوِمْن ٰاٰيتِه 

ُرْونَ  ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذلَِك ََلٰ ةً وَّ َودَّ  َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar 

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum: 21).7 

 

                                                                        
3 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progesif, 1997), h. 646. 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413. 
5 Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas’adi, cet. II, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351. 
6 Asrofi dan M. Thohir, Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa (Yogyakarta: Arindo 

Nusa Media, 2006), h. 3. 
7 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
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Ayat di atas mengandung tiga makna yang dituju dalam suatu 

perkawinan, yakni:8 (1) Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang, supaya 

perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. (2) 

Mawaddah, yakni membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada 

yang berarti meluap tiba-tiba. (3) Rahmah, yang berarti sayang. 

Menurut ilmu fiqih pengertian keluarga sakinah adalah disebut usrah 

atau qirabah yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.9 Dalam 

kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau 

satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat10. Sementara kata 

“sakinah” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, 

ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan11. Dalam Islam kata “sakinah” 

menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari 

Allah Swt yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah 

keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu 

terjalin hubungan mesra dan harmonis, di antara semua anggota keluarga 

dengan penuh kelembutan dan kasih sayang12. Keluarga dalam lingkup yang 

lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi 

menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara 

anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. 

                                                                        
8 Ahmad Mubarok,  Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga, (Jakarta: 

Jatibangsa, 2006), h. 18. 
9 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II, Cet. II, 

(Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156. 
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413. 
11 Ibid, h. 796.  
12 Hasan Basri, Membina Keluarga Sakinah, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16. 



28 

 

Keluarga sakinah menurut Aisyiyah adalah bangunan keluarga yang 

dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama 

yang dilandaskan pada kondisi mawaddah wa rahmah, sehingga masing-masing 

anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan peran sesuai fungsinya, 

sehingga menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, keharmonisan, 

kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, untuk 

terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akherat yang diridoi Allah swt. Dalam 

membangun keluarga sakinah perlu dilandaskan pada enam prinsip yaitu: 

Prinsip Ilahiyah Tauhidiyyah; pola keluarga luas atau patembayan (extended 

family); pola hubungan kesetaraan (dialogis); keadilan; mawaddah wa rahmah; 

keberkahan; serta prinsip pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. 

Pada prinsipnya, ada dua fungsi utama keluarga sakinah terkait eksistensi 

kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua fungsi tersebut, merupakan sarana 

terealisasinya misi utama kehadiran manusia di dunia yaitu misi ubudiyah dan 

kekhalifahan. Dengan demikian, fungsi keluarga sakinah adalah mewujudkan 

insan muttaqin dan masyarakat sejahtera.  

Pimpinan Pusat Aisyiyah telah merumuskan tuntunan menuju keluarga 

sakinah yang kemudian diajukan dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah 

XXII yang diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 16 Pebruari 1989 di Malang. 

Dengan beberapa saran dari Muktamar Tarjih dan penyempurnaan, akhirnya 

tersusunlah buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Secara detail buku ini 

membahas tentang keluarga sakinah dan pembinaan manusia takwa dan 

masyarakat sejahtera; hidup bersuami istri sebagai fondasi pembinaan keluarga 
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sakinah; dan pembinaan keluarga sakinah yang meliputi aspek agama, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aspek sosial. 

Dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah ini dapat dijabarkan 

konsep Aisyiah tentang keluarga sakinah, yaitu terdiri dari kata keluarga dan 

kata sakinah. Keluarga dipakai dengan pengertian antara lain: (1) sanak saudara, 

kaum kerabat; (2) orang seisi rumah, anak istri, batih; (3) orang-orang di bawah 

naungan satu organisasi seperti keluarga Nahdatul Ulama, keluarga 

Muhammadiyah, dan lain-lain. Sementara kata sakinah, kata ini ada dalam Al-

Quran antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 248; At-Taubah ayat 26; Al-

Fath ayat 4, 18, dan 26 dengan makna ketenangan. Dalam istilah keluarga 

sakinah, kata sakinah dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tenteram, 

yaitu menyifati atau menerangkan kata keluarga. Selanjutnya kata itu masih 

ditafsirkan mengandung makna bahagia, sejahtera. Karena itu kata sakinah 

sering digunakan dengan pengertian tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera 

lahir batin. 

Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksudkan sebagai penjabaran 

firman Allah dalam Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah 

tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenteraman atau ketenangan 

dengan dasar mawaddah warahmah, saling mencintai dan penuh kasih sayang. 

Untuk membina keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan merujuk kepada 

Rasulullah Saw yang memberikan persyaratan-persyaratan bagi manusia yang 

akan membinanya, yaitu calon pasangan suami istri. Persyaratan yang dimaksud 

adalah calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang (sekufu), baik rupa, 
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keturunan, maupun kekayaan. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus 

seagama dan taat beragama. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama 

pasangan calon pembina keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul 

akan menjadi sumber ketenangan keluarga. Pasangan suami istri yang taat 

beragama tentu keduanya dapat mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah Swt 

yang baik. Apapun wujudnya perintah dan larangan serta hak dan kewajiban 

yang datang dari Allah dan Rasul-Nya akan disambut dengan ucapan sami’na 

waatha’na (kami dengar dan kami taat). Ketaatan yang didasari rasa cinta 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan 

kegembiraan. 

Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana 

tenteram, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah 

bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan 

sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, dari rasa takut akan 

kehidupan dunia akhirat, mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Keluarga sakinah sebagai suatu 

keluarga terpilih akan menjadi lahan yang subur untuk tumbuh dan 

berkembangnya anak, yang merupakan amanat Allah Swt bagi setiap orang tua. 

Amanat Allah Awt atas penciptaan manusia adalah terciptanya manusia takwa 

serta tercipta masyarakat sejahtera. Amanat ini dapat terwujud dengan apabila 

setiap orang terbentuk menjadi pribadi muslim seutuhnya. Pribadi muslim 

seutuhnya adalah pribadi yang unsur-unsurnya bernafaskan rasa pengabdian 

kepada Allah Swt, aktivitas dan yang bentuk perilakunya serta aktivitas 
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kehidupannya merupakan perwujudan rasa pengabdian kepada Allah Swt. 

Pribadi yang demikian itulah wujud manusia takwa, yang pada perkembangan 

selanjutnya akan dapat mewujudkan masyarakat takwa yang mendapatkan 

kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.13 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga harus dapat 

mencerminkan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat yang berkemajuan, 

berdaya dan bahagia lahir batin. Sehingga dari keluarga-keluarga sakinah ini 

akan terwujud masyarakat yang berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir-batin. 

Agar masyarakat mencapai predikat berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir-

batin diperlukan beberapa persyaratan antara lain menunjukkan suasana 

ketakwaan kepada Allah Swt, dapat mengembangkan sifat adil berdasarkan 

nilai keislaman dan bebas dari ketidakseimbangan ekonomi serta ketimpangan 

sosial.14 

Keluarga sakinah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan 

kemanusiaan. Ia memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh 

institusi sosial lainnya. Keluarga sakinah memiliki berbagai macam fungsi 

yaitu:  

1. Fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi 

wahana pembinaan kehidupan beragaama, yaitu beriman, bertaqwa, 

beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga berfungsi sebagai tempat 

                                                                        
13 Rabiatul Adawiah, Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah, 

Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 2, (Banjarmasin, IAIN Antasari, Juli-Desember 

2013), h. 97-116. 
14 Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Yogyakarta: 

Gramasurya, 2015), h. 39. 
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menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkam dan membiasakan 

praktek keberagaman.  

2. Fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua 

anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. 

Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan fungsi reproduksi agar dapat 

menerapkan cara hidup sehat dan memperhatikan kesehatan reproduksi 

untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak serta 

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja serta pelibatan laki-laki 

dalam tanggung jawab reproduksi. 

3. Fungsi peradaban. Menempatkan keluarga sebagai wahana pembinaan dan 

persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya yang luhur dengan dijiwai 

spirit keislaman. 

4. Fungsi cinta kasih. Memberikan kasih sayang dan rasa aman serta 

memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Cinta kasih juga 

memiliki makna untuk mendorong keluarga agar dapat menciptakan 

suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

5. Fungsi perlindungan. Menempatkan keluarga sebagai wahana untuk 

memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. Perlindungan fisik 

dimaksudkan agar anggota keluarga tidak merasa lapar, haus, dingin, panas, 

dan rasa sakit. Perlindungan mental dimaksudkan agar terhindar dari 

kekecewaan, frustasi, ketakutan yang disebabkan adanya tindakan 
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kekerasan, konflik dalam keluarga, dan pengaruh-pengaruh luar. 

Perlindungan moral dilakukan agar terhindar dari perilaku buruk, jahat, dan 

tidak patut.  

6. Fungssi kemasyarakatan. Menghantarkan anggota keluarga agar dapat 

hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang 

lebih luas. Semua anggota keluarga didorong agar dapat bergaul secara baik, 

santun, harmonis dengan kerabat, tetangga, teman di sekolah, di 

masyarakat, di organisasi, di masjid, dan di tempat-tempat umum.  

7. Fungsi pendidikan. Menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan 

pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, sosial, 

dan spiritual. Keluarga dituntut memberikan perhatian dan kesungguhan 

dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar 

terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif serta tercipta suasana pendidikan 

keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu, 

untuk menjaga pendidikan dan pergaulan anak-anaknya, sudah semestinya 

memilih sekolah/perguruan dan madrasah-madrasah bagi anak-anaknya 

harus yang benar-benar menjamin. Supaya pendidikan dan pergaulan anak-

anaknya sesuai dengan ajaran Islam.15 

8. Fungsi ekonomi. Menempatkan keluarga sebagai wahana untuk 

mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan 

kemasyarakatan secara efektif dan efisien.  

                                                                        
15 Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah Fil Islam, 

(Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2012), h. 30.   
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9. Fungsi pelestarian lingkungan. Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, 

indah, nyaman, produktif, dan memanfaatkan tanah pekarangan untuk usaha 

produktif.  

10. Fungsi rekreasi. Menempatkan keluarga sebagai wahana melepas kepenatan 

dan kelelahan setelah seharian menunaikan kegiatan di luar rumah, baik 

sekolah atau kuliah, bekerja, kegiatan kemasyaakatan, keorganisasian, 

maupun penyaluran hobi. Semua anggota keluarga membangun sikap saling 

menghargai, menghormati, memberdayakan, memahami dan menyesuaikan 

kesibukan, serta kepentingan diri dengan anggota keluarga lainnya.  

11. Fungsi internalisasi nilai-nilai ke Islaman yang berkemajuan. Menanmkan 

dan mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam yang berkemajuan. 

Mempraktekkan kehidupan yang islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan 

dan bergaul dengan ma’ruf, saling menyayangi dan mengasihi, 

menghormati hak-hak anak, saling menghargai dan menghormati antar 

anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara 

paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api 

neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, 

berbuat adil dan ihsan, serta menyantuni keluarga yang tidak mampu.  

12. Fungsi kaderisasi. Menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya 

sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, 

pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.16 

                                                                        
16 Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: 

Gramasurya, 2015), h. 43-46.   
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 Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa unsur yang 

perlu dijalani, yakni17 mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, dan 

membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Dalam keluarga 

sakinah, antara suami istri hendaklah saling menerima kenyataan, sadar bahwa 

jodoh, rizki, dan mati dalam kekuasaan Allah Swt. Manusia hanya 

diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan hasilnya harus kita terima, 

termasuk keadaan suami istri kita terima secara tulus dan ikhlas. 

Dadang Hawari menyusun ada enam program keluarga sakinah, sebagai 

berikut: 

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. 

2. Waktu bersama keluarga harus ada. 

3. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik 

antara anggota keluarganya. 

4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan 

anak-anaknya. 

5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang 

harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh. 

6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, 

maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.18  

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang 

atau mawaddah warahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini 

                                                                        
17 Syahmini Zaini, Membina Rumah Tangga Bahagia, (Jakarta: Kalamulia, 2004), h. 10. 
18 Dadang Hawari, Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24, Juli 1994, h. 26. 
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sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta 

kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin 

kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-

anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di 

lingkungannya.  

Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena 

manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan 

bathin. Bermacam-macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua 

bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah Swt akan 

menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrah-

Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak 

terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya. Keimanan 

yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh 

setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang 

cukup baik terhadap Allah Swt dengan jalan mengerjakan ibadah dan 

menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan. 

 Indikator Keluarga Sakinah 

Dalam rangka mempermudah pelaksaan pembinaan keluarga sakinah, 

maka di dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah 

sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, 

pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut:19 

                                                                        
19 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, (Lampung: IAIN Raden Intan, 

Fakultas Syari’ah, 2014), h. 148. 



37 

 

1. Keluarga Pra Sakinah.  

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan 

perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan 

material (basic-needs) secara minimal. 

2. Keluarga Sakinah I.  

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar 

spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat 

memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan 

pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu 

mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya. 

3. Keluarga Sakinah II.  

Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran 

agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu 

mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan 

dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan 

sebagainya.  

4. Keluarga Sakinah III. 

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, 

keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, 

tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

5. Keluarga Sakinah III Plus. 
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Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan 

sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan 

bagi lingkungannya. 

 Upaya-Upaya Membentuk Keluarga Sakinah 

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita 

tercapainya keluarga sakinah yaitu:  

1. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri.  

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri dapat 

tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:20 

a) Adanya saling pengertian.  

Di antara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang 

keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu 

diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling 

mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu 

diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda 

jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan mungkin 

perbedaan pandangan.  

 

 

                                                                        
20 Ibid, h. 166. 
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b) Saling menerima kenyataan.  

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam 

kekuaaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun 

kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya 

barulah suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan 

suami atau istri masing-masing. 

c) Saling melakukan penyesuaian diri.  

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga 

berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri 

masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada 

pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian 

diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, 

baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa. 

d) Memupuk rasa cinta.  

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. 

Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai 

dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang 

berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat 

mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian, serta segala 

sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk 

dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri 

senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling 
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menyayangi, kasih sayang, hormat-menghormati, serta saling 

menghargai dan penuh keterbukaan. 

e) Melaksanakan asas musyawarah. 

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara 

suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut 

sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat 

dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini 

dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, 

serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. 

Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa 

memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga 

dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. 

f) Suka memaafkan. 

Di antara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling 

memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak 

jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya 

hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada 

perselisihan yang berkepanjangan. 

 

g) Berperan serta untuk mewujudkan bersama.  

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling 

membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama 

yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga. 
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2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.21
 

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari 

ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang 

lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan 

dengan lingkungan masyarakat. 

a) Hubungan antara anggota keluarga. 

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari 

masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin 

dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik 

dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik 

dengan keluarga pihak-pihak keluarga suami. Allah berfirman dalam 

surat An-Nisa ayat 1, yaitu:  

اِحَدٍة  ْن نَّْفٍس وَّ ٰيٖٓاَيُّهَا النَّاُس اتَّقُْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

نَِسۤاًء ۚ  َخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاًَل َكثِْيًرا وَّ وَّ

َ الَِّذْي تََسۤاَءلُْوَن بِه  َواَْلَْرَحاَم ۗ 
َ َكاَن  َواتَّقُوا ّللٰاٰ اِنَّ ّللٰاٰ

 َعلَْيُكْم َرقِْيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa: 1).22 

                                                                        
21 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, (Lampung: IAIN Raden Intan, 

Fakultas Syari’ah, 2014), h. 168. 
22 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 104.  
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b) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. 

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya 

merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. 

Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga 

tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau 

sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian 

mengalami musibah dan memerlukan pertolongan dan bantuan orang 

lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu dengan urusannya. 

3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.23 

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat 

penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan 

tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga 

sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan 

yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai 

oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga terutama orang tua 

dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis 

yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan demikian 

diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang 

luhur dan mulia yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan 

bermasyarakat.  

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap 

berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal 

                                                                        
23 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, (Lampung: IAIN Raden Intan, 

Fakultas Syari’ah, 2014), h. 170. 
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ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan 

berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan 

melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Suami istri senantiasa 

gemar memperdalam ilmu agama dan juga senantiasa suka mendekatkan 

diri kepada Allah Swt.   

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam 

kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara 

lain:  

a) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah 

dalam keluarga. 

b) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah Swt dalam keadaan 

suka maupun duka. 

c) Membudayakan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat tayyibah. 

d) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya. 

e) Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar 

dari alat elektronik. 

f) Secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam 

seperti infaq, sadaqah, dan lainnya.  

g) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, 

segeralah mengambil air whudu dan beribadah. 

h) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.  

i) Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.24
 

                                                                        
24 Hasnian Hasan, Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera, (Surabaya: Al 

Ikhlas, 1988), h. 52.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Teks Ayat dan Terjemahannya. 

Dalam penyusunan penelitian tentang keluarga sakinah perspektif Buya 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar ini, ada beberapa konsep yang dibahas, yang 

mengacu pada dalil Al-Quran, antara lain:  

1. Surat Ar-Rum ayat 21. 

ا اِلَْيهَا  ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٖٓ ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ َوِمْن ٰاٰيتِه 

َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذلَِك  ةً وَّ َودَّ ُرْونَ َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ ََلٰ  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah 

bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir,” (Ar-Rum: 21).1 

 

 

2. Surat Luqman, ayat: 13-14. 

ۗ ِ اِنَّ َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن َِلْبنِه  َوهَُو يَِعظُٗه ٰيبُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاّلٰلٰ

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيمٌ   الشِّ

                                                                        
1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
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ٗه َوْهنًا َعٰلى َوْهٍن  ْنَساَن بَِوالَِدْيِهۚ َحَملَْتهُ اُمُّ ْينَا اَْلِ َوَوصَّ

فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشُكْر لِْي َولَِوالَِدْيَكۗ اِلَيَّ اْلَمِصْيرُ   وَّ

 

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” ”Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.2) (Wasiat 

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali,” (Luqman: 13-14).3 
 

 

3. Surat An-Nisa, ayat 19. 

يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسۤاَء َكْرهًا ۗ َوََل ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل 

ٖٓ اَْن يَّأْتِْيَن  تَْعُضلُْوهُنَّ لِتَْذهَبُْوا بِبَْعِض َمآٖ ٰاتَْيتُُمْوهُنَّ اَِلَّ

بَيِّنٍَة ۚ َوَعاِشُرْوهُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف ۚ فَاِْن َكِرْهتُُمْوهُنَّ  بِفَاِحَشٍة مُّ

ُ فِْيِه َخْيًرا َكثِْيًرا فََعٰسٖٓى اَْن تَْكَرهُْوا يَْجَعَل ّللٰاٰ َشْيـ ًا وَّ  

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi 

perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang 

nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya,” 

(An-Nisa: 19).4 

 
 

 

 

                                                                        
2 Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. 
3 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 593-594. 
4 Ibid, h. 109. 



46 

 

 

4. Surat At-Tahrim, ayat 6. 

قُْوُدهَا النَّاُس  ا اَْنفَُسُكْم َواَْهلِْيُكْم نَاًرا وَّ ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٖٓ

َ َمآٖ  ى َِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َلَّ يَْعُصْوَن ّللٰاٰ
ۤ
َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل

لُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ اََمَرهُْم َويَْفعَ   

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (At-Tahrim: 6).5 

 
 

5. Al-A’raf, ayat 189 

َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ۞ هَُو الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

ىهَا َحَملَْت َحْمًَل  ا تََغٰشٰ ْت  لِيَْسُكَن اِلَْيهَۚا فَلَمَّ َخفِْيفًا فََمرَّ

َ َربَّهَُما لَى ِْن ٰاتَْيتَنَا َصالًِحا لَّنَُكْونَنَّ 
َعَوا ّللٰاٰ آٖ اَْثقَلَْت دَّ بِه  ۚفَلَمَّ

ِكِرْينَ   ِمَن الٰشٰ

 

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya dia (istrinya) 

mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. 

Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon 

kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak 

yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur,” (Al-A’raf: 

189).6 

 

 

                                                                        
5 Ibid, h. 827. 
6 Ibid, h. 240. 
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 Kandungan Ayat Secara Umum 

1. Surat Ar-Rum ayat 21. 

ا اِلَْيهَا  ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٖٓ ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ َوِمْن ٰاٰيتِه 

ُرْونَ َوَجَعَل  ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذلَِك ََلٰ ةً وَّ َودَّ بَْينَُكْم مَّ  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah 

bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir,” (Ar-Rum: 21).7 

 

Ayat ini menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa istri 

diciptakan oleh Allah Swt untuk suami agar suami dapat hidup tentram 

membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat 

tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang 

serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah 

tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti 

antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi 

tercapainya rumah tangga yang sakinah.8  

2. Surat Luqman, ayat: 13-14. 

ِ ۗاِنَّ َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن  َِلْبنِه  َوهَُو يَِعظُٗه ٰيبُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاّلٰلٰ

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيمٌ   الشِّ

                                                                        
7 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
8 Fuad Kauma dan Nipan, Membimbing Istri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra 

Usaha, 1997), h. 7. 
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ٗه َوْهنًا َعٰلى َوْهٍن  ْنَساَن بَِوالَِدْيِهۚ َحَملَْتهُ اُمُّ ْينَا اَْلِ َوَوصَّ

فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشُكْر لِْي َولَِوالَِدْيَكۗ اِلَيَّ اْلَمِصْيرُ   وَّ

 

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” ”Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.9) (Wasiat 

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.”Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali,” (Luqman: 13-14).10 
 

Dalam ayat di atas terkandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang 

muslim dan dapat menjadi bahan pokok-pokok pendidikan bagi anak-anak 

kaum muslimin. Ayat ini juga mengandung dasar-dasar akidah, yaitu 

ketauhidan kepada Allah Swt. Ajaran ketauhidan ini dapat menimbulkan 

jiwa yang merdeka dan bebas dari pengaruh benda dan alam. Selain itu, 

dalam ayat ini juga terkandung dasar utama tegaknya rumah tangga muslim, 

yaitu sikap hormat serta penuh cinta dan kasih sayang seorang anak kepada 

orang tuanya.  

Buya Hamka menyatakan bahwa hikmah yang diperoleh seperti 

yang disebutkan di atas diberikan kepada putranya berupa ajaran tauhid, 

meng-Esakan Allah Swt, sebagai satu-satu Dzat yang patut dan harus 

disembah oleh seluruh mahluk manusia. Peng-Esaan Allah Swt itu 

mengindisikasikan adanya larangan perbuatan syirik, menyekutukan Allah 

                                                                        
9 Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. 
10 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 593-594. 
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dengan selain Allah, seperti alam semesta. Perbuatan ini oleh Buya Hamka 

disebut sebagai perbuatan menganiaya diri sendiri.11 

Buya Hamka menjelaskan janganlah engkau mempersekutukan 

Allah Swt dengan Tuhan yang lain, karena tidak ada Tuhan selain Allah, 

karena selain-Nya adalah alam belaka. Tidak Ia bersekutu atau berkongsi 

dengan Tuhan lain dalam menciptakan alam ini. Mempersekutukan Allah 

Swt adalah menganiaya diri sendiri, memperbodoh diri sendiri. Aniaya 

besarlah yang mengakui adanya Tuhan selain Allah Swt, padahal selain 

Allah Swt adalah alam belaka. Karena jiwa manusia itu mulia. Allah Swt 

memberikan tugas pada manusia untuk menjadi khalifah-Nya di muka 

bumi. Oleh sebab itu maka hubungan tiap manusia dengan Allah Swt 

hendaknya langsung. Jiwa yang penuh dengan tauhid adalah jiwa yang 

merdeka, tidak ada satupun yang dapat mengikatnya kecuali Tuhan. Apabila 

manusia mempertuhan selain Dia maka sesungguhnya dia sedang membawa 

jiwannya menjadi budak yang lain. Sehingga hilanglah kemerdekaan dan 

kemuliaan jiwanya.12 

Kandungan surat Luqman ayat 14 menurut Hamka bahwa manusia 

diwajibkan oleh Allah Swt untuk menghormati kedua orang tuanya, karena 

kedua orang tua manusia dilahirkan ke dunia. Oleh sebab itu, sudah 

sewajarnya kita menghormati keduanya. Di samping itu, manusia harus 

bersyukur kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah Swt.13  

                                                                        
11 Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz XXI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 128. 
12 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Juz XXI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 

h.128. 
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz XXI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 129. 
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Surat Luqman, ayat 13-14 juga memberikan pedoman apabila terjadi 

perselisihan antara orang tua dan anak. Jika orang tuanya masih hidup 

namun dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama Islam, 

maka cinta anak tidaklah berubah. Tetapi kecintaan anak terhadap ibu bapak 

tidak boleh mengalahkan akidah. Anak disuruh untuk berlaku yang patut, 

ma’ruf, kepada kedua orang tuanya. 

3. Surat An-Nisa, ayat 19. 

ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسۤاَء َكْرهًا ۗ َوََل 

ٖٓ اَْن يَّأْتِْيَن  تَْعُضلُْوهُنَّ لِتَْذهَبُْوا بِبَْعِض َمآٖ ٰاتَْيتُُمْوهُنَّ اَِلَّ

بَيِّنٍَة ۚ  َوَعاِشُرْوهُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف ۚ فَاِْن َكِرْهتُُمْوهُنَّ بِفَاِحَشٍة مُّ

ُ فِْيِه َخْيًرا َكثِْيًرا يَْجَعَل ّللٰاٰ ى اَْن تَْكَرهُْوا َشْيـ ًا وَّ
 فََعٰسٖٓ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi 

perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang 

nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya,” 

(An-Nisa: 19).14 
 

Ayat ini menjelaskan seorang suami harus melakukan pergaulan 

yang baik terhadap istri. Berdasarkan atas penafsiran Buya Hamka terhadap 

ayat ini bahwa dalam sebuah keluarga harusnya terdapat mu’aysaroh bil 

ma’ruf (perlakuan yang baik), antara lain, melapangkan nafkah, meminta 

                                                                        
14 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 109. 
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pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga 

penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Hikmah Allah Swt 

mewajibkan seorang suami ber mu’asyarah bil ma’ruf kepada istrinya 

adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan kebahagiaan dan 

ketenangan dalam hidup. 

 

4. Surat At-Tahrim, ayat 6. 

ا اَْنفَُسُكْم  قُْوُدهَا النَّاُس ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٖٓ َواَْهلِْيُكْم نَاًرا وَّ

َ َمآٖ  ى َِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َلَّ يَْعُصْوَن ّللٰاٰ
ۤ
َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل

 اََمَرهُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ 

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (At-Tahrim: 6).15 

 

Menurut Buya Hamka, ayat di atas menjelaskan di dalam kehidupan 

rumah tangga ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan bagi 

suami istri serta anaknya, agar tercapai keluarga yang sakinah mawadah wa 

rahmah, selamat di dunia hingga di akhirat. Seorang semata-mata mengaku 

beriman saja belum cukup, iman mesti terus dipupuk. Dengan dasar iman 

hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seluruh anggota rumah 

tangga dari api neraka. 

 

                                                                        
15 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 827. 
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5. Al-A’raf, ayat 189 

َجَعَل ِمْنهَ  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ا َزْوَجهَا ۞ هَُو الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

ْت  ىهَا َحَملَْت َحْمًَل َخفِْيفًا فََمرَّ ا تََغٰشٰ لِيَْسُكَن اِلَْيهَۚا فَلَمَّ

َ َربَّهَُما لَى ِْن ٰاتَْيتَنَا َصالًِحا لَّنَُكْونَنَّ 
َعَوا ّللٰاٰ آٖ اَْثقَلَْت دَّ بِه  ۚفَلَمَّ

ِكِرْينَ   ِمَن الٰشٰ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya dia (istrinya) 

mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. 

Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon 

kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak 

yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur,” (Al-A’raf: 

189).16 
 

Bahwasanya manusia itu baik laki-laki ataupun perempuan pada 

dasarnya adalah satu. Satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan. 

Yang membedakan di antara laki-laki dan perempuan hanya sedikit 

perubahan pada kelamin saja. Sebab itu, baik laki-laki ataupun perempuan, 

pada hakikatnya adalah satu pada asal kejadiannya. Kemudian daripada diri 

yang satu itulah dijadikan perempuan. Kita boleh berpendapat bahwa dari 

yang mula terjadi ialah Adam. Sesudah Adam terjadilah Hawa yang diambil 

dari sebagian badannya. Tetapi kitapun boleh memahamkan bahwa yang 

dimaksud dengan ayat ini adalah seluruh manusia di dunia ini, bukan khusus 

Adam saja. 

                                                                        
16 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 240. 
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 Kajian Tematik  

1. Surat Ar-Rum ayat 21, Allah Swt berfirman: 

ا اِلَْيهَا  ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا لِّتَْسُكنُْوٖٓ ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ َوِمْن ٰاٰيتِه 

َرْحَمةً ۗاِنَّ  ةً وَّ َودَّ ُرْونَ َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ فِْي ٰذلَِك ََلٰ  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah 

bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir,” (Ar-Rum: 21).17
 

 

Ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: “Dan di antara tanda-

tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 

jenismu sendiri”.  

Allah Swt menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian 

sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. Buya Hamka 

menjelaskan bagaimana hubungan yang baik antara suami istri dan 

hubungan baik dalam satu rumah tangga agar tercipta keluarga yang 

bahagia. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu di antara tanda-

tanda kebesaran Allah Swt, sebagai peringatan bagi manusia bahwa dia 

mempunyai akal dan fikiran.  

“Agar tenteramlah kamu kepadanya”. Buya Hamka menjelaskan 

akan gelisah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak 

berteman. Lalu laki-laki mencari-cari perempuan sampai dapat dan 

                                                                        
17 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
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perempuan menunggu-nunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup pun 

dipadukan menjadi satu karena hanya dengan perpaduan menjadi satu itulah 

manusia dapat berkembang biak.18 

“Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”. Buya 

Hamka mentafsirkan bahwa cinta dan kasih sayang akan tumbuh dengan 

sendirinya. Hal ini tumbuh karena sebab positif selalu ingin menemui 

negatif, jantan mencari betina, laki-laki menginginkan perempuan. Segala 

sesuatu mencari timbalannya. Perkembangbiakan manusia hanya dapat dari 

hubungan sesama manusia. Orang yang mempuyai penyakit syahwat atau 

sek berlebihan (sex maniak) bisa saja menyetubuhi binatang, seperti kuda 

atau sapi. Tapi hubungan itu tidak akan menghasilkan anak. Dalam satu 

kasus ada seorang wanita berhubungan dengan gorila atau monyet besar. 

Mereka dapat bersetubuh dengan puas tetapi tidak menghasilkan anak. Hal 

itulah juga makna dari kalimat “Kamu sendiri dijadikan akan istri-istri 

kamu”.19 

Buya Hamka menafsirkan kalimat “Mawaddatan wa rahmatan” 

yang termaktub dalam A-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yakni mawaddatan 

yang diartikan dengan cinta adalah kerinduan seorang laki-laki kepada 

seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang 

dijadikan Allah Swt tabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Setiap laki-

laki atau perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang 

                                                                        
18 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz xxi, cet, 1, (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1985), h. 65. 
19 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz xxi, cet.1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1985), h. 65. 
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disertai keinginan menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh. 

Ditambah dengan adanya kepuasan bersetubuh, semakin bertambah 

mawaddatan atau cinta kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak ada 

salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika kedua belah pihak suami istri 

membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, berwangi-wangian, 

hingga kasih sayang dan kemesraan mawaddatan itu bertambah dalam 

antara suami istri.20 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Teranglah di sini bahwa hubungan 

laki-laki dan perempuan adalah satu di antara ayat-ayat Allah, atau satu di 

antara berbagai ragam kebesaran Tuhan. Dia bukanlah dosa, sebagaimana 

disangka oleh setengah pemimpin fikiran dari agama kristen. Ditanamkan 

dalam jiwa si kecil, bahwa terjadinya hubungan kelamin laki-laki dengan 

perempuan adalah tersebab dosa Adam. Setengah mereka menafsirkan Buah 

Khuldi yang termakan oleh Adam dan Hawa dalam syurga ‘Aden itu adalah 

setubuh. 

Islam tidak mengajarkan demikian. Dengan ayat ini menunjukan 

bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah suatu dari pada ayat-

ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Itu mesti terjadi, kalau tidak 

maka punahlah manusia di dunia ini. Maka untuk mengatur hidup itu supaya 

berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskanlah bahwa agama itu gunanya 

ialah menjaga yang lima perkara: yakni: (1) Menjaga agama itu sendiri. (2) 

                                                                        
20 Ibid, h. 65. 
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Menjaga akal supaya jangan rusak. Untuk menjaga akal diperintahkan 

belajar, menuntut ilmu, dilarang makan dan meminum yang haram yang 

dapat merusak akal. (3) Menjaga jiwa supaya jangan binasa. (4) Menjaga 

harta benda. Kita diperintahkan mencari harta dan usaha yang halal. (5) 

Menjaga keturunan.21 

2. Surat Luqman, ayat: 13-14 

ِ ۗاِنَّ َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن َِلْبنِه  َوهَُو يَِعظُٗه ٰيبُنَ  يَّ ََل تُْشِرْك بِاّلٰلٰ

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيمٌ   الشِّ

ٗه َوْهنًا َعٰلى َوْهٍن  ْنَساَن بَِوالَِدْيِهۚ َحَملَْتهُ اُمُّ ْينَا اَْلِ َوَوصَّ

فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشُكْر لِْي َولَِوالَِدْيَكۗ اِلَيَّ اْلَمِصْيرُ   وَّ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” ”Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.22) (Wasiat 

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali,” (Luqman: 13-14).23 
 

Buya Hamka menafsirkan surat Luqman ayat 13, bahwa inti hikmat 

yang telah dikaruniakan Allah Swt kepada Luqman telah disampaikan dan 

diajarkan kepada anaknya, sebagai pedoman utama dalam kehidupan.  

                                                                        
21 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz xxi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1985), cet. 1, h. 66. 
22 Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. 
23 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 593-594. 
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“Wahai anakku janganlah engkau persekutukan dengan Allah”.  

Artinya janganlah engkau mempersekutukan Tuhan yang lain dengan Allah. 

Karena tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain-Nya adalah alam belaka. 

Tidak Ia bersekutu atau berkongsi dengan Tuhan lain dalam menciptakan 

alam ini. 

“Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah aniaya yang amat 

besar”. Yaitu menganiaya diri sendiri, memperbodoh diri sendiri. Aniaya 

besarlah yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, padahal selain Allah 

adalah alam belaka. Allah memberikan tugas kepada manusia untuk 

menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Oleh karena itu hubungan tiap 

manusia dengan Allah hendaknya langsung. Jiwa yang penuh dengan tauhid 

adalah jiwa yang merdeka, tidak ada satupun yang dapat mengikatnya 

kecuali Tuhan. Apabila manusia mempertuhan selain Dia maka 

sesungguhnya ia sedang membawa jiwannya menjadi budak yang lain. 

Sehingga hilanglah kemerdekaan dan kemuliaan jiwanya.24 

“Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu bapaknya”. 

Dalam pangkal ayat 14 ini Hamka menerangkan bahwa wasiat kalau datang 

dari Allah sifatnya ialah perintah Tuhan memerintahkan kepada manusia 

agar menghormati dan memuliakan ibu bapaknya. Sebab melalui jalan 

merekalah manusia lahir ke muka bumi. Maka sangat wajar kalau mereka 

dihormati. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah untuk beribadat 

kepada Allah Swt, untuk berterimakasih dan untuk menjadi khalifah. 

                                                                        
24 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz XXI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

2003), h.128. 
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Semuanya tidak dapat dilaksanakan kalau kita tidak terlahir ke dunia ini, 

maka dari itu hormatilah ibu-bapak yang tersebab kita lahir ke dunia ini. 

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah 

payah”. Ayat ini menggambarkan bagaimana payahnya ibu mengandung, 

payah bertambah payah, payah saat mengandung dari bulan pertama, 

bertambah payah tiap bulan dan mencapai puncaknya ketika anak 

dilahirkan.  

“Dan memeliharanya selama masa dua tahun”. Merawat anaknya 

sejak lahir, mengasuh, menyusukan, memomong, menjaga, memelihara 

sakit senangnya selama masa dua tahun. 

“Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang 

tuamu”. Syukur pertama ialah kepada Allah, karena sejak pertama 

mengandung, mengasuh sampai mendidik seorang ibu tidak pernah merasa 

bosan, hatinya selalu dipenuhi rasa cinta dan kasih, adalah berkat rahmat 

Allah semata. Setelah itu bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibu yang 

mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi ibu dan melindungi 

anak-anaknya. Ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan setiap 

hari.25 

“Kepadakulah tempat kembali”. Pengujung ayat 14 memberikan 

gambaran tentang akhir perjalanan hidup manusia di dunia, yaitu cepat atau 

lambat ibu bapak akan dipanggil oleh Tuhan dan anak yang ditinggalkan 

                                                                        
25 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, juz XXI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

2003), h.128. 
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akan bertugas pula mendirikan rumah tangga, mencari teman hidup dan 

beranak cucu. Kemudian akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. 26 

3. Surat An-Nisa, ayat 19. 

ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسۤاَء َكْرهًا ۗ َوََل 

ٖٓ اَْن يَّأْتِْيَن  تَْعُضلُْوهُنَّ لِتَْذهَبُْوا بِبَْعِض َمآٖ ٰاتَْيتُُمْوهُنَّ اَِلَّ

بَيِّنٍَة ۚ َوَعاِشُرْوهُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف ۚ فَاِْن َكِرهْ  تُُمْوهُنَّ بِفَاِحَشٍة مُّ

ُ فِْيِه َخْيًرا َكثِْيًرا يَْجَعَل ّللٰاٰ ى اَْن تَْكَرهُْوا َشْيـ ًا وَّ
 فََعٰسٖٓ

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi 

perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang 

nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya,” 

(An-Nisa: 19).27 
 

Ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.” Di dalam ayat 

tersebut ma’ruf dapat kita artikan sepatutnya (yang patut). Yaitu pergaulan 

yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah 

mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan 

santun yang menjadi suri teladan kepada orang kiri-kanan. Agama tidak 

memberi perincian bagaimana corak pergaulan yang patut dan ma’ruf itu. 

Hal itu diserahkan kepada keimanan yang ada dalam dada kita sendiri, dan 

                                                                        
26 Ibid, h. 128. 
27 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 109. 
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bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di setiap masa. 

Ma’ruf itu bisa dihubungkan dengan pendapat umum. 

Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini berkata: “Pergaulan yang 

ma’ruf ialah bahwa engkau pakai di hadapan istrimu itu pakaian yang 

bersih, bersisir rambut yang teratur, dan berhias secara laki-laki.” Di 

antara doa hamba-hamba Allah Swt yang rahman dalam pergaulannya 

dengan anak istri, seperti tersebut dalam Surat Al-Furqan, ayat 74: 

ةَ  تِنَا قُرَّ يٰٰ َوالَِّذْيَن يَقُْولُْوَن َربَّنَا هَْب لَنَا ِمْن اَْزَواِجنَا َوُذرِّ

اْجَعْلنَا لِْلُمتَّقِْيَن اَِماًما  اَْعيٍُن وَّ

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah 

kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

(kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa,” (Al-

Furqan : 74).28 
 

Buya Hamka menjelaskan penyenang hati sama dengan istilah 

penawar mata. Di Minangkabau, Sumatera Barat, kata “penawar mata” 

disebut pameran mato, obat jerih pelerai demam, sidingin tampal di kepala. 

Melihat istri yang taat hati pun senang. Melihat yang memenuhi harapan, 

kesusahan ayah terobati. Itulah kekayaan yang sejati. Istri-istri Rasulullah 

Saw, terutama Aisyah, juga Ummi Salamah menceritakan kehidupan 

Rasulullah Saw dalam pergaulan dengan istrinya. Aisyah pernah dibawa 

Rasulullah Saw menonton orang Habsyi yang mengadakan suatu permainan 

di depan masjid, dan Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi Saw. 

                                                                        
28 Departemen Agama RI, Al Quran Al Karim dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha 

Putra, 2018), h. 293. 
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Ummi Salamah menceritakan, bahwa pernah berebut air wudhu dari satu 

timba dengan beliau.  

Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, an-Nasa’I, dan Ibnu 

Majah meriwayatkan satu Hadist dari Aisyah, bahwa pernah beliau 

menciumnya padahal beliau sedang berwudhu. Ketika datang waktu shalat, 

beliau terus saja shalat. Dan dalam satu Hadist lagi Ummi Salamah 

mengatakan, bahwa beliau pernah menciumnya ketika berwudhu dan dalam 

puasa. Puasa dan shalat beliau berjalan terus. 

Dari riwayat di atas dapat dikemukakan dan alasan bahwa tidak batal 

wudhu karena mencium istri. Dan pada sisi lain dapat menjadi pelengkap 

tafsir ayat menyuruh menggauli istri dengan ma’ruf. Lebih mengharukan 

lagi adalah bahwa pergaulan yang ma’ruf itu Rasul Saw pegang hingga 

ajalnya sampai dekat. Meskipun beliau dalam sakit, namun tetap menggiliri 

rumah-rumah istrinya, padahal kakinya tak dapat diangkatnya lagi. Satu kali 

terlanjur mulutnya berkata: “Sudah di rumah siapa aku sekarang?” Maka 

maklumlah istri-istrinya itu, bahwa beliau ingin menceritakan sakitnya di 

rumah Aisyah. Karena itu bersepakatlah semua untuk mengizinkan beliau 

di rumah Aisyah saja selama sakit. Dan di rumah Aisyahlah, di atas hariban 

istrinya itu beliau menghembuskan nafas terakhir.29  

 

 

 

                                                                        
29 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz 4, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1985), h. 386. 
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4. Surat At-Tahrim, ayat 6. 

قُْوُدهَا النَّاُس ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا  ا اَْنفَُسُكْم َواَْهلِْيُكْم نَاًرا وَّ قُْوٖٓ

َ َمآٖ  ى َِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َلَّ يَْعُصْوَن ّللٰاٰ
ۤ
َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل

 اََمَرهُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ 

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (At-Tahrim: 6).30 

 

Ayat ini dapat dijelaskan, yakni: “Wahai orang-orang yang beriman, 

jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” Ayat ini sangat jelas 

menerangkan bahwa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. 

Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman 

hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api 

neraka.  

“Yang alat penyalanya ialah manusia dan batu.” Batu-batu adalah 

barang yang tidak berharga yang tercampak dan tersebar dimana-mana. 

Pada bukit-bukit yang bertebaran di padang pasir terdapatlah beronggok-

onggok batu. Batu itulah yang akan dipergunakan untuk jadi kayu api 

menyalakan api neraka. 

Manusia yang durhaka kepada Tuhan, yang hidup di dunia ini tiada 

bernilai karena telah dipenuhi oleh dosa, sudah samalah keadaannya dengan 

                                                                        
30 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 827. 
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batu-batu yang berserak-serak di tengah pasir, di bukit-bukit atau di sungai-

sungai yang mengalir air. Gunanya hanyalah untuk menyalakan api.  

“Yang diatasnya ialah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras 

sikap.” Disebut di atasnya karena Allah memberikan kekuasaan kepada 

malaikat-malaikat itu menjaga dan mengawal neraka itu, agar apinya selalu 

menyala, agar alat penyalanya selalu sedia, baik batu ataupun manusia. 

Sikap malaikat-malaikat itu menjaga dan mengawal neraka, agar apinya 

selalu menyala, agar alat penyalanya selalu tersedia, baik batu atupun 

manusia. Sikap malaikat-malaikat pengawal dan penjaga neraka mesti 

kasar, tidak ada lemah lembutnya, keras sikapnya, tidak ada tenggang-

menenggang. Karena itulah sikap yang sesuai dengan suasana api neraka 

sebagai tempat yang disediakan Allah buat menghukum orang yang 

bersalah. “Tidak mendurhakai Allah pada apa yang Dia perintahkan 

kepada mereka dan mereka kerjakan apa yang disuruhkan,” 

Ujung surat At-Tahrim pada ayat ini menjelaskan bagaimana keras 

disiplin dan peraturan yang dijalankan dan dijaga oleh malaikat-malaikat 

itu. Mereka semuanya hanya semata-mata menjalankan perintah Allah 

dengan patuh dan setia, tidak membantah dan tidak merubah sedikit pun. 

Itulah yang diperingatkan kepada orang yang beriman. Mengakui beriman 

saja tidaklah cukup kalau tidak memelihara diri. Jangan sampai besok 

masuk ke dalam neraka yang sangat panas dan siksa yang sangat besar 

diserta jadi penyala dari api neraka. 
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5. Al-A’raf, ayat 189. 

َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ۞ هَُو الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

ْت  ىهَا َحَملَْت َحْمًَل َخفِْيفًا فََمرَّ ا تََغٰشٰ لِيَْسُكَن اِلَْيهَۚا فَلَمَّ

َ َربَّهَُما لَى ِْن ٰاتَْيتَنَا َصالًِحا لَّنَُكْونَنَّ بِه  ۚفَلَمَّ 
َعَوا ّللٰاٰ آٖ اَْثقَلَْت دَّ

ِكِرْينَ   ِمَن الٰشٰ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya dia (istrinya) 

mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. 

Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon 

kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak 

yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur,” (Al-A’raf: 

189).31 
 

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya.” Pada ayat ini dijelaskan bahwa sebagaimana sudah 

kita ketahui ketika menerangkan surat al-Baqarah tentang kejadian Adam 

dan Hawa, dan sudah kita ketahui pula tentang diri yang satu itu pada ayat 

yang pertama dari surat An-Nisa’. Di sini tidak ada salahnya kalau kita 

jelaskan bahwasanya manusia itu, baik laki-laki ataupun perempuan pada 

dasarnya adalah satu. Satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan. 

Yang membedakan di antara laki-laki dan perempuan hanya sedikit 

perubahan pada kelamin saja. Sebab itu, baik laki-laki ataupun perempuan, 

                                                                        
31 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 240. 
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pada hakikatnya adalah satu pada asal kejadiannya. Kemudian dari pada diri 

yang satu itulah dijadikan perempuan. Kita boleh berpendapat bahwa dari 

yang mula terjadi ialah Adam. Sesudah Adam terjadilah Hawa yang diambil 

dari sebagian badannya. Tetapi kitapun boleh memahamkan bahwa yang 

dimaksud dengan ayat yang tengah kita bicarakan ini ialah seluruh manusia 

di dunia ini, bukan khusus Adam saja. Dari bagian diri atau jiwa dari 

seorang laki-laki tidaklah dicarikan dari makhluk lain, melainkan dari 

sesama manusia juga, sekedar diubah kelaminnya menjadi penerima (pasif) 

dan jenis si laki-laki menjadi pemberi (aktif). 

Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwasanya salah satu 

tanda kebesaran Allah ialah mengadakan istri buat kamu supaya kamu 

tenang (litaskunu ilaihi). Ketenangan adalah lawan kegelisahan. Dia disebut 

juga sakinah. Rumah tangga tempat diam suami isteri bahkan disebut 

maskan, tempat bertenang. Seorang pemuda akan gelisah sebelum 

mendapat teman hidup. Seorang perempuan menunggu siapakah gerangan 

laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya, sedang laki-laki mencari. 

Maka Allah mentakdirkan keduanya bertemu dan berjodoh, mendirikan 

maskan atau tempat diam dan tenang. 

 Analisa Data   

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan 

mulia. Karena itu manusia hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan 

menikah sesuai tuntunan yang telah ditetapkan oleh agama.  

Allah Swt dalam dalam surat Al-Fathir ayat 11, menegaskan:  
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ْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن  ُ َخلَقَُكْم مِّ
نُّْطفٍَة ثُمَّ َجَعلَُكْم اَْزَواًجۗا َوَما َوّللٰاٰ

ٍر  َعمَّ ُر ِمْن مُّ ۗ َوَما يَُعمَّ تَْحِمُل ِمْن اُْنٰثى َوََل تََضُع اَِلَّ بِِعْلِمه 

ِ يَِسْيرٌ  ٖٓ اَِلَّ فِْي ِكٰتٍبۗ اِنَّ ٰذلَِك َعلَى ّللٰاٰ ََل يُْنقَُص ِمْن ُعُمِره   وَّ

“Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia 

menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada 

seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan 

sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula 

dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). 

Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah (Al-Fathir: 11). 32 

Rasulullah Saw menganjurkan siapa yang mampu di antara kalian untuk 

menikah, maka menikahlah. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 

‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahuanhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, 

lalu beliau bersabda kepada kami: 

ْج،  : بَاِب، َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ يَا َمْعَشَر الشَّ

فَإِنَّهُ أََغضُّ لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه 

ْوِم، فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ    .بِالصَّ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 

menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan 

dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka 

hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai 

tameng).”33 

 

                                                                        
32 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 628. 
33 HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikaah, dan 

at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikaah. 
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Pada mulanya, Allah Swt menciptakan Adam. Tetapi, naluri Adam yang 

menginginkan pasangan hidup membuat Allah Swt kemudian menciptakan 

Hawa yang lalu menjadi istrinya. Selanjutnya, dari mereka berdua lahirlah anak-

anak, dari anak-anak mereka lahir pula anak-anak yang lainnya, begitu 

seterusnya.  

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:  

َخلََق  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ٰيٖٓاَيُّهَا النَّاُس اتَّقُْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

 َ نَِسۤاًء ۚ َواتَّقُوا ّللٰاٰ ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاًَل َكثِْيًرا وَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِْيبًاالَّذِ  ْي تََسۤاَءلُْوَن بِه  َواَْلَْرَحاَم ۗ اِنَّ ّللٰاٰ  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu,” (An-Nisa:1). 

 

Dalam membina perkawinan Allah Swt telah memberikan petunjuk agar 

tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh 

ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Perwujudan keluarga sakinah sangat 

penting karena keluarga merupakan tempat memupuk keimanan kepada Allah 

Swt, menanamkan pendidikan agama kepada anak-anak, tempat memupuk 

sikap-sikap terpuji dan akhlak mulia.  Dari keluarga awal dibangun tatanan 

masyarakat hingga lingkup lebih luas bangsa dan negara yang kuat dan sejahtera 

dalam ridho Allah Swt. 
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Al-Quran menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan 

ketenangan, kasih dan sayang antara suami dan istri. Surat Ar-Rum ayat 21 

menjelaskan:  

ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا  ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ ا اِلَْيهَا َوِمْن ٰاٰيتِه  لِّتَْسُكنُْوٖٓ

ُرْونَ  ٰيٍت لِّقَْوٍم يَّتَفَكَّ َرْحَمةً ۗاِنَّ فِْي ٰذلَِك ََلٰ ةً وَّ َودَّ  َوَجَعَل بَْينَُكْم مَّ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa 

Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar 

kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum: 21).34
 

 

Buya Hamka menjelaskan tujuan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam perkawinan adalah agar tercipta ketenangan atau 

ketenteraman. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebut kata “yaskuna” yang 

bermakna tenang atau tenteram.  

Dalam surat Al-A’raf, ayat 189, Buya Hamka juga menjelaskan tentang 

ketenangan atau ketenteraman dalam rumah tangga. 

َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا  اِحَدٍة وَّ ْن نَّْفٍس وَّ ۞ هَُو الَِّذْي َخلَقَُكْم مِّ

ْت  ىهَا َحَملَْت َحْمًَل َخفِْيفًا فََمرَّ ا تََغٰشٰ لِيَْسُكَن اِلَْيهَۚا فَلَمَّ

 َ
َعَوا ّللٰاٰ آٖ اَْثقَلَْت دَّ  َربَّهَُما لَى ِْن ٰاتَْيتَنَا َصالًِحا لَّنَُكْونَنَّ بِه  ۚفَلَمَّ

ِكِرْينَ   ِمَن الٰشٰ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya dia (istrinya) 

                                                                        
34 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 585.  
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mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. 

Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon 

kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak 

yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur,” (Al-A’raf: 

189).35 
 

Kata “sakinah” dapat dipahami sebagai kegembiraan, ketenangan hati, 

keamanan serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan perkawinan setelah 

menemukan pasangan hidup. Suami istri penuh keimanan kepada Allah Swt 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, percaya pada kekuatan yang 

diberikan Allah Swt. Suami istri tidak mengeluh karena halangan yang timbul 

dalam membina rumah tangga. Setiap permasalahan yang timbul selalu 

berusaha diatasi dengan akal yang baik, fikiran yang teguh, dan hati yang 

lapang.36 

Ketenangan yang dimaksud berarti ketenangan yang dinamis dalam 

setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejolak namun dapat segera 

tertanggulangi dan akan melahirkan ketenangan. Sakinah bukan hanya yang 

tampak pada ketenangan lahir tetapi harus disertai dengan kelapangan dada. 

Budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya 

pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad 

yang kuat. Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati 

harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.37 

                                                                        
35 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 240. 
36 Hamka, Falsafah Hidup Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-

qur’an dan As-Sunnah, cet. 3, (Jakarta: Republika, 2015), h. 195-196. 
37 M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur’an: kalung pertama buat anak-anakku, cet. 1, 

(Jakarta: Lentera, 2007) h. 80-82. 
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Surat Al-A’raf ayat 189 ini menginformasikan bahwa keberadaan 

seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. 

“Ketenangan” dalam hal ini tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami 

seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari 

rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain 

sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan 

ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya 

dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga 

perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran laki-laki sebagai 

pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, 

setelah masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih 

sendiri.38 

Nilai asasi yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, 

ketenteraman, dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketenteraman mewarnai 

suasana rumah tangga maka akan menghasilkan produk manusia unggulan. 

Generasi dalam keluarga bahagia sanggup memikul tanggung jawab dan 

berkontribusi bagi peradaban manusia. Allah Swt selalu menciptakan 

keserasian antara pasangan, saling memenuhi, serta saling melengkapi.39  

Konsep terbentuknya keluarga sakinah bersandarkan kepada nilai-nilai 

Al-Quran dan Hadist. Agama memberi tuntunan, apa hak dan kewajiban serta 

                                                                        
38 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), h. 

63-64. 
39 Mantep Miharso, Pendidikan Keluarga Quran, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, UII, 

2004), h. 48. 
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tanggung jawab kepala keluarga, istri, dan anak-anaknya, hingga tata cara 

bersikap dan bertutur kata.  Rumah tangga wajib menjalankan tuntunan agama 

secara konsisten dan kontinyu agar keluarga selamat di dunia dan akhirat. Di 

antara konsepsi dalam membina rumah tangga sakinah dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Tanggung Jawab dalam Keluarga 

Kepala keluarga mempunyai tanggung jawab menjaga keluarganya. 

Memupuk terus keimanan kepada Allah Swt agar keluarga terhindar dari api 

neraka. Buya Hamka menerangkan kewajiban bagi seorang suami dan istri 

sesuai surat At-Tahrim, ayat 6:  

قُْوُدهَا ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذيْ  ا اَْنفَُسُكْم َواَْهلِْيُكْم نَاًرا وَّ َن ٰاَمنُْوا قُْوٖٓ

 َ ى َِكةٌ ِغََلظٌ ِشَداٌد َلَّ يَْعُصْوَن ّللٰاٰ
ۤ
النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َمٰل

 َمآٖ اََمَرهُْم َويَْفَعلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ 

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (At-Tahrim: 6).40 

 
 

Keluarga sakinah menyadari bahwa manusia diciptakan Allah Swt 

adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hubungan dengan sesama manusia 

dan lingkungan juga terjalin harmonis. Dalam keluarga sakinah tercipta 

tatanan islami, membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga, mengajak 

                                                                        
40 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 827. 
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anak-anak untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, serta amal ibadah 

lainnya. Anak-anak bersikap hormat dan berbakti kepada orang tuanya.   

Buya Hamka menjelaskan kewajiban bagi seorang suami 

menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana suami bertempat menurut 

kemampuan suami. Meskipun istri anak orang kaya, sedang suami tidak 

sekaya mertua atau istrinya, suami berkewajiban menyediakan sesuai 

kemampuannya. Sebagaimana pepatah orang Melayu: “Sepanjang tubuh 

sepanjang bayang-bayang.”41 

Dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq, ayat 6, dijelaskan:  

ْوهُنَّ  ْجِدُكْم َوََل تَُضۤارُّ ْن وُّ اَْسِكنُْوهُنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم مِّ

لِتَُضيِّقُْوا َعلَْيِهنَّۗ َواِْن ُكنَّ اُوََلِت َحْمٍل فَاَْنفِقُْوا َعلَْيِهنَّ 

ى يََضْعَن  َحْملَهُنَّۚ فَاِْن اَْرَضْعَن لَُكْم فَٰاتُْوهُنَّ اُُجْوَرهُنَّۚ َحتٰٰ

َوْأتَِمُرْوا بَْينَُكْم بَِمْعُرْوٍفۚ َواِْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَٗهٖٓ 

 اُْخٰرىۗ 

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka 

(para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya,” (Ath-Thalaq: 6).42 
 

                                                                        
41 Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz 23, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1985), h. 276. 
42 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 824. 
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Suami mempunyai tanggung jawab mutlak menafkahi keluarganya. 

Mengenai berapa jumlah belanja yang harus disediakan oleh suami harus 

mengingat kedudukan sosial ekonomi suami. Jadi tidak berlebihan yang 

memberatkan suami, tetapi suami juga tidak boleh terlalu pelit kepada 

keluarga. Buya Hamka mencontohkan lazimnya zaman sekarang istri 

memasak dengan kompor listrik atau gas. Kalau suami mampu tentu baik 

diadakan. Sebaliknya kalau suami tidak mampu, ekonomi suami tidak 

mencukupi, menyediakan kompor listrik tentu tidak baik dipaksakan untuk 

memenuhinya.43  

Dalam beberapa literatur, kewajiban suami sebagai kepala keluarga 

ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan 

harta benda (maliyyah) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan 

dengan harta benda (gair maliyyah) seperti memperlakukan istri dengan 

baik. Namun apabila dicermati, kewajiban selain harta benda pada dasarnya 

juga menjadi kewajiban istri. Dengan kata lain, bahwa kewajiban tersebut 

adalah kewajiban sekaligus hak suami istri berdua. Karena itu, kewajiban 

suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan 

hidup, yang biasa disebut dengan nafkah (nafaqah). Nafkah suami terhadap 

istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan 

segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami 

dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi 

Saw dalam hal pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya ini sangat 

                                                                        
43 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), h.279. 
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menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (al-

ma‘ruf) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (al-wus‘u).44 

Dalam Hadist riwayat ‘Aisyah antara lain diceritakan bahwa Hindun binti 

‘Utbah mengadu kepada Nabi Saw bahwa Abu Sufyan, suaminya, adalah 

orang yang kikir sampai-sampai tidak pernah memberikan harta kepada dia 

dan anaknya, sehingga dia sering mengambilnya secara diam-diam dan 

tidak diketahui Abu Sufyan. Terhadap pengaduan tersebut Nabi Saw 

menjawab: “Ambillah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu 

dengan cara yang layak.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 

Hadist ini di samping menunjukkan bahwa nafkah itu merupakan 

kewajiban suami terhadap anak istrinya, juga menunjukkan bahwa yang 

disebut nafkah bukan hanya sekadar untuk makan dan minum, tetapi untuk 

kebutuhan hidup lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tertier, yang 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Kewajiban nafkah suami 

kepada istrinya ini, pada dasarnya merupakan imbangan dari fungsi 

reproduksi perempuan yang apabila Allah menghendaki, akan mengandung, 

melahirkan, dan menyusui anak dari suaminya itu.45 Hal ini secara implisit 

dinyatakan oleh Surah Al-Baqarah:133. Ayat tersebut menyebut suami yang 

berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan istilah al-maulud 

lahu (pemilik anak yang dilahirkan). Ini berarti, bahwa antara nafkah dan 

                                                                        
44 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), h. 

108-109. 
45 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, jilid XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2007.) h. 257-258. 
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wiladah (melahirkan, salah satu proses reproduksi yang dialami perempuan) 

memiliki kaitan yang sangat erat. 

Kewajiban nafkah suami ini tidak menghalangi istri untuk bekerja 

di lapangan publik. Perempuan, sebagaimana laki-laki, juga berhak untuk 

bekerja di sektor publik. Karena bekerja di luar rumah tidak semata-mata 

untuk mencari harta, tetapi juga merupakan aktualisasi diri, dalam rangka 

mengamalkan ilmu yang dimiliki dan juga turut serta dalam membangun 

kemajuan masyarakat, bahkan peradaban umat manusia. Di samping itu, 

bisa dibayangkan apabila tidak ada perempuan yang bekerja di sektor 

publik, karena selama ini banyak sekali kontribusi kaum perempuan bagi 

perkembangan dan kemajuan masyarakat. Perempuan bekerja di sektor 

publik ini pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi Saw, dan beliau tidak 

melarangnya. Dalam Hadist antara lain diriwayatkan bahwa perempuan 

pada saat itu ada yang menenun dan menjahit kain, menyamak kulit, 

beternak, menanam palawija, mengobati, dan sebagainya. Pekerjaan 

perempuan di luar rumah ini pada dasarnya tidak menggugurkan kewajiban 

nafkah suami, hanya saja istri bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga sesuai kesepakatan berdua. Ini sesuai dengan pernyataan Al-

Qur'an bahwa masalah nafkah ini, walaupun pada dasarnya adalah 

kewajiban suami, tetapi dilaksanakan dengan cara yang ma‘ruf. Arti ma‘ruf 

ini adalah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan 

konteks masyarakat, tetapi juga sesuai dengan konteks internal keluarga. 

Kewajiban dan hak suami istri, sebagaimana dinyatakan, dapat 
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dilaksanakan secara fleksibel, karena yang terpenting adalah terwujudnya 

tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga harmonis yang satu sama lain 

saling menyayangi dan menghormati.46 

Buya Hamka menggaribawahi rumah tangga yang penuh dengan 

cinta dan kasih sayang niscaya hidup dengan sifat qonaah, merasa cukup 

dengan apa yang ada. Tidak terlalu menengadahkan kepala, dan belanja 

secukupnya, tidak mencari yang tidak perlu. Pada hakikatnya dalam hidup 

ialah keamanan dan ketenangan jiwa.47 Menurut Buya Hamka qanaah 

mengandung lima perkara, yakni: Menerima dengan rela akan apa yang ada; 

Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha; 

Menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan;  Bertawakkal kepada 

Tuhan; dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia.48 Istri yang baik tetap 

sederhana dalam mengambil keputusan dengan pelayanan yang baik penuh 

dengan kegembiraan dan terbuka mimpinya untuk mendukung suaminya.49  

Buya Hamka menekankan agar keluarga tetap sakinah, kerukunan 

rumah tangga harus dijaga agar tetap langgeng, meski diterpa berbagai 

masalah terlebih dengan kondisi zaman yang semakin maju. Rasa cinta dan 

kasih sayang dalam rumah tangga akan terjaga kalau kita terus bersandar 

pada Al-Quran dan Hadist. 

 

                                                                        
46 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), h. 

110-111. 
47 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 300. 
48 Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 219. 
49 Hamka, Pribadi Hebat, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 71. 
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2. Menanamkan Keimanan dalam Keluarga   

Dalam keluarga sakinah diperhatikan penanaman nilai-nilai 

keimanan, pendidikan akhlakul karimah kepada anggota keluarga dan anak-

anaknya. Buya Hamka menekankan agar orang tua dapat membagi dan 

mengatur waktu agar anak mendapatkan cukup kasih sayang dan 

komunikasi dalam keluarga. Anak menjadi tanggung jawab orangtua agar 

dapat diasuh, dibimbing dan dididik menjadi pribadi beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt.  

Untuk itu keluarga menjadi institusi pendidikan penting dalam 

pembentukan kepribadian anak. Keluarga menjadi sarana pembentukan 

watak, penanaman dasar beragama, penanaman sifat dan kebiasaan. Orang 

tua yang mula-mula memberi pendidikan, memberi pengaruh terhadap 

perkembangannya melalui kebiasaan-kebiasaan seperti yang dilakukan 

orang tuanya dahulu.50 

Dalam Al-Quran Surat Luqman, ayat: 13-14 Allah Swt berfirman: 

ِ ۗاِنَّ  َواِْذ قَاَل لُْقٰمُن َِلْبنِه  َوهَُو يَِعظُٗه ٰيبُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاّلٰلٰ

ْرَك لَظُْلٌم َعِظْيمٌ   الشِّ

ٗه َوهْ  ْنَساَن بَِوالَِدْيِهۚ َحَملَْتهُ اُمُّ ْينَا اَْلِ نًا َعٰلى َوْهٍن َوَوصَّ

فَِصالُٗه فِْي َعاَمْيِن اَِن اْشُكْر لِْي َولَِوالَِدْيَكۗ اِلَيَّ اْلَمِصْيرُ   وَّ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 

menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang 

besar.” ”Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

                                                                        
50 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 147. 
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kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.51) (Wasiat 

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 

kepada-Ku (kamu) kembali,” (Luqman: 13-14).52 
 

Kita dapat mengambil dasar-dasar pendidikan anak dalam Islam 

pada kisah Luqman, diantaranya: Memberikan pendidikan agama kepada 

anak, terutama berkaitan dengan masalah akidah, tidak mempersekutukan 

Allah Swt; Upaya pembiasaan anak untuk berbuat baik (akhlakul karimah) 

dan upaya menasihati saat anak melakukan kesalahan; Memberikan 

pengajaran dan pendidikan kepada anak terkait adab dan etika; Orangtua 

mendampingi, turut serta dalam beribadah, tidak sekedar memerintah pada 

anak; Anjuran berperilaku pengasih kepada anak; Membiasakan sikap adil 

dan kesabaran dalam mendampingi proses perkembangan anak; Peka dan 

peduli pada aspek kesehatan anak.53 

3. Pergaulan yang Baik dalam Keluarga 

Untuk terciptanya keluarga yang sakinah, seorang suami 

diperintahkan untuk berlaku baik atau mu’asyarah bil ma’ruf kepada 

istrinya. Salah satu hikmah Allah Swt mewajibkan seorang suami berbuat 

baik kepada istrinya adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan 

kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karena itu, muasyarah bil ma’ruf 

akan mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga.  

                                                                        
51 Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. 
52 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 593-594. 
53 Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz XXI, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 103. 
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Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap surat An-Nisa, 

ayat 19, yang berbunyi: 

ٰيٖٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل يَِحلُّ لَُكْم اَْن تَِرثُوا النَِّسۤاَء َكْرهًا ۗ َوََل 

ٖٓ اَْن يَّأْتِْيَن  تَْعُضلُْوهُنَّ لِتَْذهَبُْوا بِبَْعِض َمآٖ ٰاتَْيتُُمْوهُنَّ اَِلَّ

بَيِّنٍَة ۚ َوَعاِشُرْوهُنَّ بِاْلَمْعُرْوِف ۚ فَاِْن كَ  ِرْهتُُمْوهُنَّ بِفَاِحَشٍة مُّ

ُ فِْيِه َخْيًرا َكثِْيًرا يَْجَعَل ّللٰاٰ ى اَْن تَْكَرهُْوا َشْيـ ًا وَّ
 فََعٰسٖٓ

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi 

perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang 

nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya,” 

(An-Nisa: 19).54 

 

Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, 

meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga 

penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah.  

Di dalam ayat ini kata ma’ruf dapat diartikan sepatutnya atau yang 

patut, yakni pergaulan yang dinilai baik dan patut oleh masyarakat umum, 

tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Ciptakanlah suatu 

pergaulan yang penuh dengan sopan santun, yang dapat menjadi suri 

tauladan bagi orang lain. Agama tidak merinci bagaimana bentuk corak 

pergaulan yang patut dan ma’ruf tersebut. Hal itu diserahkan kepada 

                                                                        
54 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2019), h. 109. 



80 

 

 

keimanan masing-masing kita sendiri, dan tergantung bagimana pula 

kebiasaan di masing-masing negara/daerah atau tempat dan tergantung tiap-

tiap masanya, karena yang ma’ruf itu sudah boleh dihubungkan dengan 

pendapat umum.  

Pengertian ma’ruf sangat luas, dapat dimaknai urf atau adat. 

Misalnya, seribu tahun yang lalu di negeri ini, nafkah perempuan dapat 

diartikan cukup dengan membelikan pakaian, hal ini sudah bisa disebut 

ma’ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan menginginkan pendidikan 

yang tinggi, mengikuti kegiatan sesama perempuan, kursus, ini semua boleh 

dilaksanakan asal tidak melanggar dasar agama dan tidak memberatkan 

suami. Hal ini bisa dikatakan ma’ruf yang baik.55 Menurut Buya Hamka 

dalam hidup berumah tangga, jangan mencontoh adat jahiliyyah, yang 

menyakiti hati perempuan, mempersempit langkahnya, cemburu tak 

menentu, bakhil, dan muka masam, sehingga rumah tangga dibuat jadi 

neraka dunia oleh kerut kening penghuninya sendiri. 

Dalam implementasinya, mu’aysaroh bil ma’ruf, dalam surat An-

Nisa, ayat 19 secara umum berkenaan dengan perintah mempergauli istri 

dengan baik dan tidak menyusahkannya. Melihat redaksi ayat tersebut, 

perintah mempergauli tersebut ditujukan untuk para suami kepada istrinya, 

bukan sebaliknya. Bahkan perintah mu’aysaroh bil ma’ruf tersebut 

ditujukan kepada istri yang dicintai maupun tidak. At-Tabari menyatakan, 

mu’aysaroh bil ma’ruf pada prinsipnya adalah berakhlak yang baik 

                                                                        
55 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), h.278.  
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kepadanya dan memperlakukannya sesuai dengan tuntunan agama dan apa 

yang berlaku di masyarakatnya, yakni dengan cara memberikan hak-

haknya. Di antara contoh mu’aysaroh bil ma’ruf yang dilakukan Rasulullah 

Saw kepada istri-istrinya adalah senantiasa mempergauli istrinya dengan 

sangat indah, selalu menampakkan wajah berseri-seri, bersenda gurau, 

sangat perhatian, memberi nafkah, dan mempercayakan seluas-luasnya 

tentang pengelolaan keuangan keluarga, bercanda dengan istri, 

mengajaknya lomba lari, tidur bersama dalam satu selimut, dan 

menyempatkan diri untuk mengajaknya sebelum tidur. 56 

Mu’aysaroh bil ma’ruf bukan sekedar mempergauli istri dengan 

segala bentuk kebaikan yang bersifat fisik material, tetapi juga psikologis. 

Memang, bukan sesuatu yang sulit jika masih ada cinta di hatinya, namun 

akan terasa sangat sulit jika sudah tidak mencintai lagi yang tentunya 

disebabkan oleh banyak faktor, ditambah di matanya istrinya seringkali 

menjengkelkan. Dalam surat An-Nisa ayat 19 ini dijelaskan larangan untuk 

menyakiti istri dirangkai dengan perintah mu’aysaroh bil ma’ruf sebab 

mu’aysaroh bil ma’ruf tidak mungkin terealisasi tanpa dibarengi peniadaan 

sikap menyakiti. Ayat ini juga bisa dipahami sebagai larangan untuk 

mempergauli istri dengan pergaulan yang buruk jika ditemukan hal-hal yang 

tidak disukai. Redaksi fa‘asa an takrahu menempati posisi sebagai jawab 

dari redaksi fa in karihtumuhunna yang jawabnya dibuang karena sudah 

                                                                        
56 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009),h. 

80. 



82 

 

 

maklum. Sehingga dapat dipahami, “jika kamu tidak menyukainya (istri) 

lagi, (maka bersabarlah) dan jangan tergesa-gesa untuk menceraikannya.” 

Sebab tidak ada yang tahu, di balik ketidakcintaan itu justru ada kebaikan 

atau menjadi sebab munculnya kebaikan-kebaikan. Di sisi lain, kata ‘asa 

menunjukkan bahwa kebaikan yang dijanjikan tersebut adalah amat dekat. 

Ketika seorang suami tetap sabar dalam kondisi ini, dengan selalu ber 

mu’aysaroh bil ma’ruf  terhadap istrinya, dimana hal itu disadari sebagai 

perintah Allah Swt, maka pada saat itulah Allah menjadikan kebaikan 

baginya sebagai balasan dari kesabaran dan ketulusannya dalam 

melaksanakan perintah-Nya.57
 

 

 

                                                                        
57 Ibid, h. 83-84. 



83 

 

 

                                                                                          

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan   

Dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan keluarga sakinah 

Buya Hamka mengaitkannya dengan hadis-hadis Rasulallah Saw. Beliau 

juga mengaitkan dengan pemikiran para ahli tafsir lainnya. Buya Hamka 

menekankan dalam membangun keluarga sakinah harus senantiasa terus-

menerus memupuk keimanan kepada Allah Swt. 

2. Buya Hamka memberikan suatu perspektif dan sebagai usaha dalam 

membina rumah tangga yang sakinah. Menurut Buya Hamka dalam 

keluarga sakinah ditanamakan dalam keluarga tentang nilai-nilai keimanan 

kepada Allah Swt.  

Dalam keluarga sakinah, masing-masing anggota rumah tangga menyadari 

bahwa mereka mempunyai tugas dan kewajiban, dan saling bertanggung 

jawab.  

Buya Hamka melihat dalam keluarga sakinah, seorang suami mempunyai 

akhlakul karimah, mempunyai sikap lemah lembut kepada istri, dan menjadi 

tauladan yang baik dalam keluarga. Tentunya, keluarga sakinah adalah 

suatu keluarga yang diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman. 
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 Saran 

Agar kajian keilmuan tentang keluarga sakinah yang disusun Buya 

Hamka dalam tafsir Al-Azhar lebih mendalam, penelitian tentang keluarga 

sakinah dalam perspektif Buya Hamka dapat terus diperdalam sehingga dapat 

lebih menggali khususnya wawasan keilmuan tentang keluarga sakinah.   
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