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ABSTRAK 

Rahmad Sholihin, 2021: Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

(Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Munir) 

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan dasar utama yang 

menjadi tujuan bagi setiap muslim didalam berumah tangga. Namun, untuk 

mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini penulis 

menghadirkan dua penafsiran yakni tafsir ibnu katsir dan al-Munir sebagai studi 

komparatif. Dimana Tafsir Ibnu Katsir dipilih dari tafsir pertengahan sedangkan 

Tafsir al-Munir dipilih dari tafsir Kontemporer, diharapkan kedua mufassir ini 

dapat mengungkap bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 

warohmah di dalam keluarga, khususnya keluarga muslim dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan berkeluarga pada zaman sekarang.  

Dari latar belakang tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut: 

(1).Bagaimana konsep keluarga sakinah mawadah warahmah dalam tafsir Ibnu 

Katsir. (2).Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam 

Tafsir Al-Munir. (3).Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keluarga 

sakinah mawaddah warahmah dalam pandangan Ibnu Katsir dan Wahbah Az-

Zuhaili.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dan kualitatif, 

objek penelitiannya ialah penafsiran para mufassir terhadap ayat yang 

mengandung kata Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yakni dalam 

Surat Ar Rum ayat 21, At Tahrim ayat 6, Al Anfal ayat 27-28. Sumber primernya 

diambil  dari tafsir Ibnu Katsir dan al-Munir. Metode penelitian dengan deskriptif 

analitis. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan dan persamaan konsep didalam keluarga sakinah mawaddah 

warahmah menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili. (1) Konsep keluarga 

sakinah mawaddah warahmah menurut Ibnu Katsir adalah menjaga dan 

memperisai diri dan keluarga serta kerabat dari api neraka, taat kepada Allah SWT 

dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya, 

hadirnya keturunan biologis yang menjadi perantara ketenangan dan ketentraman 

dalam keluarga dan mengajarkan serta mendidik keluarganya dengan ilmu agama. 

(2) Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah Wahbah Az-Zuhaili adalah 

saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan 

permasalahan hidup secara bersama-sama akan membuat suami istri akan lebih 

terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. (3) Persamaannya ialah patuh 

dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dapat menyadari tujuan dari sebuah 

pernikahan yakni semata-mata untuk meraih ridho-Nya serta menjadi perisai bagi 

setiap anggota keluarga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 

oleh Allah SWT. Adapun perbedaannya ialah terletak pada proses dalam 

menjalani hidup berumah tangga. 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

x 
 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................  ii 

PENGESAHAN TIM PENGUJI .............................................................  iii 

MOTTO .....................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  vi 

ABSTRAK .................................................................................................  viii 

TABEL TRANSLITERASI .....................................................................  ix 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

BAB  I PENDAHULUAN .........................................................................  1   

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................  1   

B. Fokus Penelitian ..............................................................................  6   

C. Tujuan Penelitian ............................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................  7 

E. Definisi Istilah .................................................................................  8 

F. Metode Penelitian ...........................................................................  14 

G. Sistematika Pembahasan .................................................................  17 

BAB  II KAJIAN KEPUSTAKAAN .......................................................  19 

A. Penelitian terdahulu .........................................................................  19 

B. Kajian Teori ....................................................................................  34 

BAB III  BIOGRAFI MUFASSIR DAN KARYANYA .........................  45 

A. Biografi Ibnu Katsir ........................................................................  45 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

xi 
 
 

B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili...........................................................  53 

BAB IV PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-

ZUHAILI TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH 

MAWADDAH WARAHMAH .............................................................56 

A. Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Konsep Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah ............................................................................56 

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Keluarga 

Sakinah Mawaddah Warahmah ..............................................................64 

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir Dan Wahbah 

Az-Zuhaili Tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah ...............................................................................................79 

D. Diskusi dan Interpretasi Tentang Konsep Keluarga Sakinah 

Menurut Kedua Mufassir ........................................................................81 

BAB V PENUTUP  ....................................................................................  85 

A. Kesimpulan .....................................................................................  85 

B. Saran-saran ......................................................................................  86  

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  87   

KEASLIAN TULISAN 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Untuk 

hidup berpasang-pasangan terlebih pada manusia, Islam telah mengatur hubungan 

laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan sakral yang disebut dengan 

pernikahan. Pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka dari itu 

Allah SWT telah menggariskan aturan-aturan-Nya di dalam Al-Qur‟an termasuk 

pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan di dalam Islam bukan hanya sekedar 

menjaga keutuhan jenis manusia saja (memperoleh keturunan), akan tetapi lebih 

dari itu adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.
1
 Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits Nabi berikut ini: 

بن يعقوب ثنا, طالب أيب بن حيي ثنا, األصم ىو أبوالعباس نا, احلافظ اهلل عبد أبو أخربنا  
 اهلل رسول قال: قال مالك بن انس عن, الرقاشي يزيد ثنا, مرة بن ثنااخلليل, احلضرمي اسحاق

 روه) الباقي النصف يف اهلل فليتق, الدين نصف كمل فقد العبد تزوج اذا: وسلم عليو اهلل صلي
(البيهقي  

Artinya: Mengabarkan kami Abu Abdillah al-Hafizh berkata menceritakan 

kepada kami Abu al-Abbas al-Asham berkata menceritakan kepada kami 

Yahya bin Abi Thalib berkata menceritakan kepada kami al-Khalil bin 

Murrah berkata menceritakan kepada kami Yazid al-Raqasyi dari Anas bin 

Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Jika seorang hamba Allah telah 

menikah, berarti telah menyempurkan separuh agama, maka hendaklah 

bertaqwa kepada Allah sebagai penyempurna sisanya (agama)”. (HR. al-

Baihaqi). 

                                                           
1
Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga yang Sakinah, (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 1993), h. 3. 
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Dalam hadits lain juga ditegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu 

sunnah Nabi Muhammad SAW, 

, عائشة عن, القاسم عن, ميمون بن عيسي حدثنا: قال آدم حدثنا: قال األزىر بن أمحد حدثنا
, مين فليس بسنيت يعمل مل فمن, سنيت من النكاح: وسلم عليو اهلل صلي اهلل رسول قال: قالت

 فان, بالصيام فعليو جيد مل ومن, فلينكح طول ذا كان ومن, األمم بكم مكاثر فاين, وتزوجوا
(ماجة ابن روه) وجاء لو الصوم  

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata telah 

menceritakan kepada kami Adam berkata telah menceritakan kepada kami Isa 

bin Maimun dari al-Qasim dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

“menikah adalah Sebagian sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan 

sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh 

dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki 

kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya 

berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng”. (HR. Ibnu Majah). 

Pernikahan adalah suatu hal yang telah dianjurkan oleh agama Islam 

bahkan wajib hukumnya terutama bagi yang mampu, baik mampu secara 

lahiriyah maupun bathiniyah. Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu ingin 

membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan berupa rumah tangga sakinah 

mawaddah warahmah. Selain memiliki keturunan yang halal demi menjaga nasab 

keluarga, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
2
Sebagaimana firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, 

َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  نْ أَ  آيَاتِوِ  َوِمنْ  َنُكم َوَجَعلَ  إِلَي ْ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَة   مََّودَّة   بَ ي ْ
١٢- يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْوم   ََليَات   َذِلكَ   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

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

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

                                                           
2
Cut Anna Lasifah, Bimbingan Islami untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara,(Skripsi 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh), 2019. 
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
3
 

Berdasarkan ayat diatas, Allah  telah  menetapkan ketentuan-ketentuan 

hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman jiwa serta 

kerukunan hidup dalam berumah tangga. Sebab kebahagiaan merupakan modal 

utama di dalam sebuah keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah 

mawaddah warahmah. 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, 

mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, 

diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, 

serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar 

mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah mawaddah 

warahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh 

sepasang suami istri. 

Dengan demikian, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman bagi 

masyarakat muslim. Namun dalam mewujudkannya bukanlah perkara mudah, 

karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, 

mengakibatkan munculnya berbagai persoalan rumah tangga dengan segala sebab 

akibat, yang pada akhirnya menyebabkan kericuhan dalam rumah tangga yang 

mengakibatkan perceraian.
4
 Misalnya beberapa pasangan memutuskan bercerai 

atau menikah lagi dengan alasan hanya tidak bisa memperoleh keturunan (suami 

                                                           
3
Departemen Agama RI,. Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya. (Jakarta: PT Karya Toha Putra 

Semarang, 1998). 
4
Imroni, Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur‟an, (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 

2018. 
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istri dianggap mesin pencetak anak). Sehingga pernikahan saat ini tidak lagi 

sebagai sarana ibadah untuk memperoleh ridho-Nya melainkan hanya sebagai 

penyalur hasrat biologis. Terlebih lagi adanya sikap hedonisme masyarakat. 

Orang tua dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menikahkan anaknya diusia 

muda, sehingga setelah menikah sering kali mengalami kesulitan ekonomi. 

Sedangkan orang tua dengan ekonomi tinggi cenderung menunda pernikahan 

anaknya sehingga anak akan lebih mementingkan karir daripada pernikahan. 

Dalam hal ini, Kamaruddin Amin menyatakan “angka perceraian di 

Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 

kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini 

berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung”. Tepatnya, pada 

tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah 

menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 

415.510 kasus dan tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 

444.358 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 per Agustus jumlahnya sudah 

mencapai 306.688 kasus. Beliau menyimpulkan bahwa, itu artinya jumlah 

perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah 

peristiwa nikah dalam setahun.
5
 

Beberapa persoalan diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat muslim 

kurang mengkaji dan memperhatikan makna serta tujuan pernikahan sebagai 

kerangka nilai dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tertera dalam surah ar-

Rum ayat 21, sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak 

                                                           
5
Intan umbari, Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 per Agustus 2020, minggu 29 

Agustus 2021 
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mengetahui apa tujuan dari sebuah pernikahan, dan bagaimana membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu membuat 

skripsi ini karena miris dengan tingginya angka perceraian ditambah dengan sikap 

hedonisme masyarakat. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

bagaimana Konsep Keluarga sakinah mawaddah warahmah di dalam Al-Qur‟an 

menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili dalam 

Tafsir al-Munir. Dimana Tafsir Ibnu Katsir dipilih dari tafsir pertengahan yang 

merepresentasikan tradisi tafsir bil ma‟tsur sedangkan Tafsir al-Munir dipilih dari 

tafsir Kontemporer yang merepresentasikan corak sosial (ijtima‟i) dengan sumber 

bil ma‟tsur dan ra‟yi sekaligus. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu 

mengungkap dan menjelaskan maksud ayat-ayat dalam Al-Qur‟an mengenai 

bagaimana konsep keluarga yang baik serta mewujudkan fungsi-fungsi keluarga 

yang baik pula agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan pertanyaan 

penulis sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Tafsir Ibnu 

Katsir? 

2. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Tafsir Al-

Munir? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keluarga sakinah mawaddah 

warahmah dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir? 

C. Tujuan Penelitian 
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Pada dasarnya setiap penelitian itu mempunyai tujuan. Dan tujuan 

penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan 

penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-

masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya.
6
 Oleh 

karena itu penelitian yang ditulis oleh penulis ini bertujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Tafsir 

Ibnu Katsir. 

2. Mendeskripsikan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Tafsir 

Al-Munir. 

3. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep keluarga sakinah 

mawaddah warahmah dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Mengingat sangat minimnya penelitian terhadap 

penafsiran mengenai ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada makna 

Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, penelitian ini 

diharapkan dapat melengkapi peneliti terkait keilmuan khususnya 

penafsiran tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

berdasarkan interpretasi para ulama. Berikut hal-hal yang melatar 

belakangi perbedaan penafsiran tersebut sehingga dapat memilih 

penafsiran yang lebih sesuai dan relevan dengan masa kini. 

                                                           
6
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), h. 73. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah 

dalam memberikan wacana reinterpretasi terhadap ayat-ayat Konsep 

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sekaligus menjadi persyaratan 

pengajuan gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Humaniora, IAIN Jember. 

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan melengkapi penafsiran 

ayat-ayat Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang rata-rata 

hanya memfokuskan penekanan pada anjuran belajar dan pengajaran 

Tuhan kepada manusia. 

Bagi IAIN Jember diharapkan dapat menambah literatur kajian Al-

Qur‟an khususnya pemaknaan secara ilmiah terhadap makna Konsep 

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Selain itu, juga dapat dijadikan 

pertimbangan lebih lanjut dalam menetapkan sistem pendidikan sehingga 

sesuai dengan nilai-nilai qur‟ani. 

Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan 

pedoman sekaligus pertimbangan dalam menerapkan makna Konsep 

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. 
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E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik 

perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.
7
 

Terkait objek yang akan diteliti, banyak ditemukan dalam Al-Qur‟an ayat-

ayat yang berbicara mengenai Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih efektifitas, maka penulis membatasi 

pada SuratAr Rum ayat 21, At Tahrim ayat 6, Al Anfal ayat 27-28. Pembatasan 

pada surat tersebut dengan alasan karena ayat tersebut telah mewakili akan 

Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut tafsir ibnu katsir dan al 

munir. 

Adapun definisi istilah dalam judul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Munir)” ialah,  

1. Keluarga  

Kata “keluarga” (family) menurut makna sosiologi yaitu kesatuan 

kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian 

darah. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam bukunya “Pengantar 

Sosiologi” mengatakan bahwa “keluarga adalah suatu persekutuan hidup 

terkecil dari suami, istri dan anak-anak”.
8
 

Menurut Mufidah, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang 

berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, 

menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan 

                                                           
7
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 73 

8
Abu Ahmadi, Pengantar Sosiologi, Cet 1 (Semarang: Ramadany, 1975), hal. 75.  
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batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan 

sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu 

sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut 

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

yang bukan keluarga.
9
 

Keluarga dalam konsep Islam menurut Thohari Mustamar adalah 

kesatuan antara hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata 

lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui 

sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam.
10

 

Menurut penulis, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat 

yang memiliki pimpinan dan anggota keluarga, mempunyai pembagian 

tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya 

dilaksanakan sesuai  dengan  syariat Islam melalui ikatan pernikahan. 

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar sehingga 

mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih 

sayang. 

2. Sakinah (Ketentraman) 

Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, 

ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, semoga pasangan suami istri itu 

                                                           
9
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Yogjakarta: UIN Malang Press, 2008), 

hal. 37-38 
10

Thohari Mustamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogjakarta: UUI 

Press, 1992), hal. 63. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

10 

 

 
 

dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kecintaan dan kasih 

sayang.
11

 Sedangkan didalam kamus arab, berarti: al-waqaar, ath-

thuma‟ninah dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman, dan 

kenyamanan).
12

  

Secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata 

sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.
13

 Selain  itu 

menurut M.Quraish Shihab kata “Sakinah” terambil dari akar kata yang 

terdiri atas huruf  Sin, Kaf, dan Nun, yang mengandung makna 

“Ketenangan”.
14

 

Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang mampu menciptakan 

rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian dan 

memuaskan hati. Keluarga sakinah ini adalah pilar pembentukan 

masyarakat yang ideal yang dapat melahirkan keturunan shalih dan 

shalihah  didalamnya kita akan menemukan  kehidupan keluarga yang 

tentram, ketenangan, dinamis dan aktif yang dirasakan seluruh umat Islam. 

3. Mawaddah (Kasih Sayang)  

Mawaddah adalah adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling 

memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.
15

 

Menurut Quraish Shihab mawaddah artinya berkisar pada kelapangan dan 

                                                           
11

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 
12

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

1997), hal. 646 
13

Cyril Glase, Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghufron A Mas‟adi. Cet. II (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), hal. 351. 
14

M. Quraish Shihab, Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan 

Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan Pusat, 2005), hal. 25. 
15

Mufidah, Psikologi Keluarga  Islam....., hal. 49.                          
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kekosongan. Mawaddah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa 

dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya 

kesal cintanya menjadi pudah bahkan putus. Jadi cinta yang tersemai 

dalam hati (mawaddah), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti 

yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan 

pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari 

keburukan atau jauh dari penyakit hati.
16

 

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, 

da rahmah bagi orang tua, ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah 

ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami 

istri.
17

 Dengan Mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan 

kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya.  

Menurut penulis Mawaddah bukan berarti keluarga yang terbentuk 

dengan jalan yang instan, perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan 

berkembang karena proses dipupuk lewat suami istri serta anak-anak 

sehingga dapat merasakan keindahan sesama anggota keluarga dan 

menimbulkan rasa kasih sayang.   

4. Warahmah (Belas Kasihan) 

Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam bahasa Indonesia 

ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan 

perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada 

                                                           
16

Raihan Putri , Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita, 

(Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 

2006), hal. 68. 
17

Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Tafsirnya Jilid 7, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

hal. 482.  
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pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan 

kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh 

kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa 

dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap-dekap kasih 

dan sapaan lembut sang khalik. 

Menurut Zakiah Drajat buku Fauzi mengatakan bahwa untuk 

mencapai suatu ketentraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri 

yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah 

serta menentramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan 

rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh 

anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi 

dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.
18

 

Agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang dalam 

istilah Al-Qur‟an disebut keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai 

(mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), maka keluarga harus diciptakan 

untuk memenuhi lima fondasi seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi 

yang dikutipkan dibawah ini. Kelima fondasi yang harus dibina atau 

diciptakan di lingkungan keluarga itu adalah
19

: 1).  Memiliki sikap ingin 

menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, 2). Yang lebih muda 

menghormati yang lebih tua, 3). Berusaha memperoleh rezeki yang 

memadai, 4). Hemat (efisien dan efektif) dalam membelanjakan harta 

                                                           
18

Fauzi, Nilai-nilai Tarbiyah dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah 

Aceh, 2013), hal. 114-115 
19

Thohari Musnamar, Dasar-dasar...., hal. 63-64. 
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(nafkah), 5). Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan 

segera bertaubat.  

Berdasarkan teori diatas penulis menyimpulkan, bahwa keluarga sakinah 

mawaddah warahmah merupakan  sebuah kondisi  keluarga yang  sangat ideal 

yang terbentuk berlandaskan Al-Qur‟an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan 

di dunia dan akhirat, keluarga yang akan terwujud jika para anggota keluarga 

dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, 

terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.   

5. Komparatif (Muqaran) 

Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan pengertian metode 

komparatif (muqaran), sebagaimana pendapat Qurais Shihab 

mendefinisikan metode komparatif (muqaran) adalah membandingkan 

ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan redaksi, atau kemiripan 

redaksi, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berbeda atau kasus 

yang sama ataupun diduga sama.
20

 

Menurut Ahmad al-Sayyid al-Kumi, metode muqaran adalah 

membandingkan ayat-ayat Alquran dengan sunnah Nabi SAW yang 

terlihat seperti bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir 

yang menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Qur‟an.
21

 

                                                           
20

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bamdung: Mizan, 1996), hal. 118. 
21

Abu Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i, Sebuah Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994),  hal. 30-31. 
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Sedangkan menurut Abu Hayy Al-Farmawy, metode muqaran 

adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Qur‟an atau suatu surat tertentu 

dalam Al-Qur‟an dengan cara membandingkan antara ayat yang satu 

dengan ayat yang lainnya, antara ayat dengan hadits Nabi SAW, dan 

antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan 

tertentu dan objek yang dibandingkan. Namun, perbandingan ini juga bisa 

dilakukan dengan melihat kecenderungan penafsir; seperti 

membandingkan penafsiran mereka yang dipengaruhi oleh semangat 

kesyi‟iran, ketasawwufan, kemu‟tazilahan dan yang lainnya, serta 

dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang dikuasai oleh mufasir.
22

 

Adapun ruang lingkup dari metode komparatif (muqaran), meliputi 

3 point sebagaimana diungkapkan oleh Abu Hayy Al-Farmawy yaitu (1) 

Perbandingan ayat dengan ayat; (2) Perbandingan ayat dengan hadits; (3) 

Perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif 

yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang 

Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Tafsir Ibnu Katsir 

dan al-Munir. 

Adapun jenis penelitian ini adalah library research (penelitian 

pustaka) dimana sumber-sumber datanya diperoleh dari buku, jurnal, web 

                                                           
22

Ibid, 30-31 
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site, penelitian terdahulu dan literatur-literatur lain yang dianggap dapat 

melengkapi data yang sesuai dengan topik yang peneliti kaji. 

2. Objek Penelitian 

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah ayat yang 

mengandung kata Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yakni 

dalam Surah Ar Rum ayat 21, At Tahrim ayat 6, Al Anfal ayat 27-28.  

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

sumber primer dan sekunder. Sumber primernya adalah tafsir Ibnu Katsir 

karya Ibnu Katsir dan tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan 

sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir dan ulum Al-Qur‟an lainnya 

yang membantu analisa terhadap penafsiran para ulama tafsir mengenai 

penafsiran mereka tersebut, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi dan lain-

lainnya yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan objek yang peneliti 

kaji. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, dari asal katanya dokumentasi berarti barang-barang yang 

tertulis yaitu didalam melaksanakan metode tersebut, peneliti mencari dan 

mengumpulkan data dari benda-benda tertulis seperti catatan, buku-buku, 

kitab-kitab, majalah, dokumen, jurnal, website dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan makna Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

16 

 

 
 

5. Keabsahan data 

Untuk menguji validitas data yang diperoleh oleh peneliti, maka 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data.
23

 Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara malakukan cek ulang terhadap penafsiran mufassir 

tentang makna Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam 

berbagai macam kitab-kitab tafsir yang telah ditentukan. Juga merupakan 

upaya triangulasi sumber adalah membandingkan dan meningkatkan 

keakurasian data yang diperoleh dari refrensi digital dengan refrensi kitab 

yang telah dicetak. 

5. Metode Analisa Data 

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer di atas akan 

dianalisa dengan memahami maksud dari Konsep Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah secara objektif sehingga dapat mereproduksi 

pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang mengandung Konsep Keluarga 

Sakinah Mawaddah Warahmah. Maka, penelitian ini memiliki langkah 

analisa data sebegai berikut: 

1) Menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan Konsep Keluarga 

Sakinah Mawaddah Warahmah  

2) Menentukan Makkiyah dan Madaniyahnya. 

3) Mencari penafsiran mufassir mengenai ayat-ayat yang telah 

ditemukan. 

4) Menemukan Asbabun nuzulnya 

                                                           
23

Lexy J. Moeloeng, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), h.  

330. 
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5) Menginvetarisir hadits-hadits yang terkait Konsep Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah. 

6) Menganalisa hasil penafsiran dengan kontekstualisasi hari ini.  

Untuk selanjutnya, hasil analisa tersebut dibandingkan untuk membuat 

suatu rumusan yang memadai terhadap pemaknaan ayat-ayat Konsep 

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar dalam pembahasannya lebih 

terarah sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka 

disusun sitematika sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi pembahasahan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi 

istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Berisi kajian kepustakaan yang meliputi kajian terdahulu dan 

kerangka teori yang digunakan untuk sebagai alat bantu analisis penelitian. 

3. BAB III BIOGRAFI MUFASSIR DAN KARYANYA 

Berisi pembahasan mengenai biografi dan karya-karyanya 

 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan mengenai penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah 

Az- Zuhaili tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. 
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5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dari judul penelitian“ Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

(Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Munir)”, peneliti menemukan 

beberapa skripsi dibawah ini yang dirasa dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan dalam menyelasikan tugas akhir ini dan juga memiliki keterkaitan 

dengan judul penelitian diatas sehingga mampu menghasilkan penilitian yang 

menarik dan tidak terulang sebagaimana penelitian sebelumnya sehingga benar-

benar tahu bahwa penelitian ini memang baru diteliti dan tidak pernah diteliti 

sebelumnya: 

Pertama, penelitian yang berjudul Konsep Al-Qur‟an Tentang Keluarga 

Bahagia, oleh Syamsul Ma‟arif,  yang merupakan sebuah Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010. Menjelaskan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan pedoman jalan hidup manusia terutama pemeluk agama Islam, karena 

didalamnya terdapat hikmah dan petujuk bagi siapa saja yang hendak meraih 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur‟an yang telah terbukti tidak ada keraguan 

didalamnya memang pantas dikatakan anugrah mukjizat yang paling besar dan 

nyata kebenarannya, bukankah tidak disebut mukjizat jika tidak dinyatakan 

kebenarannya. Akan tetapi inilah Al-Qur‟an yang benanr-benar nyata 

kebenarannya mengenai permasalahan hidup, prinsip akidah aturan hukum, nilai  
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akhlaq semua terangkum dalam Al-Qur‟an dan iapantas dikatakan sebagai 

mukjizat. 

Dalam Al-Qur‟an yang telah disebutkan diatas bahwa Al-Qur‟an dijadikan 

pedoman hidup sebagai buku undang-undang umat Islam telah mengatur 

sedemikian rapinya dalam memberikan solusi, tanggapan, rambu kebahagiaan 

kepada manusia. Sebagai contoh kecil Al-Qur‟an telah memberikan konsep 

keluarga, bagaimana caranya meraih kebahagiaan dalam keluarga. 

Penulisan ini ingin mengetahui bagaimana konsep keluarga ideal yang 

berintikan untuk meraih anugrah kebahagiaan dengan konsep yang dapat 

dianggap dengan menelusuri penelaahan ayat-ayat Al-Qur‟an surat ar-Rum ayat 

21, at-Thahrim ayat 6 dan al-Anfal ayat 27-28 yang penulis anggap sebaga konsep 

keluarga bahagia. 

Kedua, penelitian yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-

Qur‟an (Kajian Tafsir Tematik), oleh Imron, yang merupakan sebuah Skripsi 

Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir pada Fakultas Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018. Menjelaskan bahwa, 

penelitian ini dilatarbelakangi yaitu tentang kehidupan masyarakat sehari-hari 

khususnya yang sudah berkeluarga karena banyak masyarakat disekitar kita yang 

keluarganya kurang harmonis, sehingga tidak tercapai keluarga yang diinginkan 

yaitu keluarga sakinah. Keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman bagi 

masyarakat muslim. Namun mewujudkanya bukanlah perkara mudah, karena 

rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, sehingga banyak 

terjadinya permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, 
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yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia yaitu keluarga sakinah. Karena 

keluarga hal terpenting untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat dan juga 

keluarga merupakan hal yang penting dikehidupan manusia, dimana keluarga 

merupakan tempat pertama kali manusia mendapatkan pelajaran dan pendidikan 

untuk meneruskan hidup mereka. Kemudian dari sebuah keluarga itulah akan 

terbentuk ummat, dan dalam ummat itulah akan tegak msyarakat Islam.  

Penelitian ini termasuk kedalam pendektan penelitian kepustakaan (library 

Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mengolah data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti permasalahan. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bersifat dekriptif analitis yaitu 

bentuk peneltian yang meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan data, 

kemudian data-data yang terkumpul tersebut dianalisis sehingga diperoleh 

pengertian data yang jelas dan akurat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep atau faktor terwujudnya 

keluarga sakinah yaitu suami isteri harus saling memahami hak-haknya dan 

bersabar jika ada kegoncangan dalam rumah tangga saling menerima dari segi 

kekurangan pasangan dan bersyukur atas kelebihannya dan adapun kriterianya 

yaitu beriman kepada Allah SWT, bertanggung jawab saling memaafkan 

ma‟asyirah bil ma‟ruf terhadap keluarga.  

Ketiga, penelitian yang berjudul Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam 

Islamoleh Siti Chadijah (Mahasiswa Program Doktor Universitas Muhammadiyah 

Jakarta, 2018). 
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Dalam Disertasi ini menjelaskan bahwa Karakteristik Keluarga sakinah 

adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh 

kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) diantara 

setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, 

hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor yang 

menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1. lurusnya niat (islah al-

niyyah) dan kuatnya hubungan dengan Allah (quwwatu shilah billah), 2. kasih 

sayang (rahmah), 3. saling terbuka (musharahah), santun, dan bijak 

(mu‟asyarahbial-ma‟ruf), 4. komunikasi dan musyawarah, 5. toleran (tasamuh) 

dan pemaaf, 6. adil dan persamaan, 7.  sabar dan syukur. 

Keempat, penelitian yang berjudul Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-

Qur‟an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jami‟ Li Ahkam 

Al-Qur‟an dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir) oleh Ela Sartika, 

Dede Rodiana dan Syahrullah (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2017). 

Dalam penelitian ini mereka mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud 

keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurtubi) dalam kitab Tafsirnya Jami‟ 

Li Ahkam Al-Qur‟an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat 

sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya 

hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama 

kontemporer (Wahbah Az-Zuhaili) dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang 

dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam 
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rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami 

istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri. 

Kelima, penelitian yang berjudul Keluarga Bahagia Perspektif Ahmad 

Kusyairi Suhail (Studi Analisis Ayat-ayat Keluarga Bahagia dalam Buku 

Menghadirkan Surga di Rumah), olehAbdurrahman Ar-Rasyid. Skripsi Program 

Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2021.  

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa menjadi keluarga 

bahagia sejatinya merupakan keinginan setiap insan. Kondisi keluarga yang 

bahagia mengantarkan pada kesuksesan seseorang. Bilamana keluarga terbina 

dengan baik, maka ia dapat menjadi pionir perbaikan bagi umat.   

Definisi keluarga bahagia dewasa ini menjadi suatu hal yang sifatnya 

relatif. Guna menjawab kegelisahan tersebut, penelitian ini berupaya 

mengkonstruksi pemikiran Ahmad Kusyairi Suhail dalam bukunya yang berjudul 

“Menghadirkan Surga di Rumah”.   

Penelitian ini nantinya akan membahas mengenai bagaimana Ahmad 

Kusyairi Suhail menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga bahagia, serta metode apa 

yang ditempuh dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga bahagia. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif 

pustaka sekaligus wawancara, menggunakan pendekatan tafsir dan teori tafsir 

maudhu‟i.   

Hasilnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Ahmad Kusyairi 

Suhail dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga bahagia. Ia beranggapan 
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bahwa keluarga merupakan dasar dari segala hal. Dalam menafsirkan ayat-ayat 

tentang keluarga tersebut, Ahmad Kusyairi Suhail menggabungkan beberapa 

metode, yaitu gabungan antara metode tafsir bil ma‟tsur dan bil ra‟yi, serta 

model-model tafsir kontemporer.  

Keenam, penelitian yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Menurut 

Kitab Qurrah Al-Uyun karya Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani,oleh 

Faula Arina, Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018. 

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian 

ini yaitu ingin mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut kitab 

Qurrah al-Uyun.  Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan bimbingan 

keluarga islami. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode analisis isi, 

dengan sumber primernya yaitu kitab Qurrah al-Uyun, karangan Syaikh Abu 

Muhammad bin Madani at-Tihami. Langkah-langkah analisisnya yaitu:  pertama, 

merumuskan masalah yang akan diteliti. Kedua, penulis mengambil sampling 

terhadap isi dari kitab Qurrah al-„Uyun. Selanjutnya langkah ketiga, penulis 

membuat kategori-kategori yang akan dianalisis.  Selanjutnya data  

dideskripsikan. Caranya yaitu dengan membandingkan konsep keluarga sakinah 

menurut kitab Qurrah al-Uyun dengan konsep keluarga sakinah menurut buku 

atau pendapat tokoh lain. Buku yang penulis gunakan untuk perbandingan 

mengambil dari sumber sekunder.   

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, keluarga sakinah adalah keluarga 

yang dibentuk dengan landasan agama yang kuat.  Dalam perilaku sehari-harinya 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

25 
 

 
 

senatiasa berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tercipta iklim 

keagamaan di dalamnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu: (1). 

Pemilihan pendamping hidup yang selektif, diantara kriterianya yaitu: a) 

dianjurkan menikahi wanita yang shalihah, b) Taat dan menjaga kehormatan 

suami, c) mencari perempuan yang produktif dan perawan, d) mencari pasangan 

yang sekafa‟ah, e) mencari perempuan yang bukan sanak famili, f) memilih yang 

cantik. (2). Memelihara keharmonisan keluarga, diantaranya yaitu: a) nafkah 

sebagai bahan bakar kehidupan keluarga, b) suami istri harus saling memuliakan 

dan menghormati, c) mengajarkan agama ditengah keluarga dan mengajarkan 

anak agar berbudi luhur. (3) Adanya prinsip keseimbangan antara hak dan 

kewajiban suami istri, diantaranya:  a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban 

suami istri b) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, c) Keseimbangan 

antara hak dan kewajiban istri. (4) Pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan 

keluarga.   

Pada akhirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah 

keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi 

keluarga dalam kitab Qurrah al-Uyun yaitu: 1) fungsi religius, 2) fungsi edukatif, 

3) fungsi protektif, 4) fungsi ekonomi, 5) fungsi reproduksi. 

Ketujuh, penelitian yang berjudul Konsep Keluarga Bahagia Dalam 

Alquran Dan Kontekstualisasinya Prespektif Musthofa Dan Quraish Shihab, oleh 

Nailun Nuril Firdaussirrochim.(Skripsi Jurusan Ilmu Al Qur‟an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2018). 
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Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa Pernikahan untuk 

membangun sebuah keluarga merupakan salah satu misi kenabian yang 

didalamnya menyangkut relasi vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah 

pernikahan yang nantinya akan membentuk sebuah keluarga memiliki andil yang 

sangat penting dalam pencapaian kedekatan ibadah kepada Allah dan juga 

memiliki peran penting dalam berkiprah di masyarakat sebagai wujud ibadah 

hablun min al-nas kita. Dewasa ini terjadi peningkatan angka perceraian di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran warga Indonesia terhadap 

pembinaan keluarga yang bahagia masih sangat kurang. Peristiwa ini terjadi 

karena kurangnya pemahaman terhadap pentunjuk Alquran terkait bagaimana 

membina keluarga agar menjadi keluarga yang bahagia.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu; 

Bagaimana konsep keluarga bahagia menurut Al-Qur‟an dan bagaimana 

konstekstualisasi konsep keluarga bahagia prespektif mufassir nusantara.  

Dengan menggunakan metode conntent analysis, penulis mencoba 

mengumpulkan data dari berbagai sumber atau dokumentasi baik berupa buku 

atau kitab-kitab tafsir. Sedangkan dalam mengkaji ayat penulis menggunakan 

metode maudhui konseptual, yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

menghimpun ayat yang membahas satu topik tanpa mengharuskan adanya sebuah 

term atau ayat yang dikaji harus satu surat.  

Setelah melakukan penelitian mengenai konsep keluarga bahagia menurut 

para ahli psikologi dan sosiologi, kemudian melakukan pembacaan terhadap 

penafsiran ayat-ayat terkait dengan konsep keluarga bahagia, penulis 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

27 
 

 
 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud keluarga bahagia adalah keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan yang terkandung dalam QS.Ar 

Rum ayat 21. Penulis menyimpulkan bahwa QS.Ar- Rum ayat 21 ini merupakan 

sebuah tujuan atau muara, sedang ayat-ayat lain tentang keluarga bahagia dalam 

Alquran adalah cara menuju tujuan tersebut.  

Diharapkan karya ini mampu menjembatani pemahaman masyarakat 

terhadap Al-Qur‟an sehingga menjadi solusi bagi keluarga-keluarga di Indonesia 

dalam membina keluarga. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL HASIL PERBEDAAN 

1. Konsep Al-Qur‟an 

Tentang Keluarga 

Bahagia, oleh Syamsul 

Ma‟arif tahun 2010. 

Menjelaskan bahwa Al-

Qur‟an merupakan 

pedoman jalan hidup 

manusia terutama 

pemeluk agama Islam, 

karena di dalamnya 

terdapat hikmah dan 

petujuk bagi siapa saja 

yang hendak meraih 

kebahagiaan dunia dan 

akhirat.  

Penulisan ini ingin 

mengetahui bagaimana 

konsep keluarga ideal 

yang berintikan untuk 

meraih anugrah 

kebahagiaan dengan 

konsep yang dapat 

dianggap dengan 

menelusuri penelaahan 

ayat-ayat Al-Qur‟an 

surat ar-Rum ayat 21, at-

Thahrim ayat 6 dan al-

Anfal ayat 27-28 yang 

penulis anggap sebagai 

konsep keluarga bahagia. 

Penelitian ini sama-

sama menggunakan 

penelitian pustaka 

dengan kajian ayat 

terkait konsep 

keluarga sakinah 

mawaddah warahmah 

yang sama pula. 

Namun 

perbedaannya, 

penelitian oleh 

Syamsul Ma‟arif ini 

lebih pada penafsiran 

ulama secara umum 

terkait keluarga 

bahagia. Sedangkan 

penelitian ini lebih 

pada kajian studi 

komparatif antara 

Tafsir Ibnu Katsir dan 

Tafsir al-Munir, dua 

kitab tafsir yang 

berbeda zaman 

namun diharapkan 

dapat mengungkap 

bagaimana 
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membangun rumah 

tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah 

dizaman yang modern 

seperti saat ini. 

2. Konsep Keluarga 

Sakinah Dalam Al-

Qur‟an (Kajian Tafsir 

Tematik), oleh Imron 

tahun 2018. 

Menjelaskan bahwa, 

penelitian ini dilatar 

belakangi yaitu tentang 

kehidupan masyarakat 

sehari-hari khususnya 

yang sudah berkeluarga 

karena banyak 

masyarakat disekitar kita 

yang keluarganya kurang 

harmonis, sehingga tidak 

tercapai keluarga yang 

diinginkan yaitu 

keluarga sakinah. 

Karena keluarga hal 

terpenting untuk 

melanjutkan kehidupan 

bermasyarakat dan juga 

keluarga, dimana 

keluarga merupakan 

tempat pertama kali 

manusia mendapatkan 

pelajaran dan pendidikan 

untuk meneruskan hidup 

mereka. Kemudian dari 

sebuah keluarga itulah 

akan terbentuk ummat, 

dan dalam ummat itulah 

akan tegak msyarakat 

Islam.  

Penelitian ini 

termasuk kedalam 

pendektan penelitian 

kepustakaan. Adapun 

metodelogi dalam 

penelitian ini adalah 

bersifat dekriptif analitis. 

yaitu bentuk peneltian 

yang meliputi proses 

pengumpulan data dan 

penyusunan data, 

kemudian data-data yang 

Penelitian ini sama-

sama menggunakan 

penelitian pustaka 

dengan metode 

penelitian deskriptif 

analitis. Namun ayat 

yang menjadi fokus 

kajian dalam 

penelitian ini berbeda. 
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terkumpul tersebut 

dianalisis sehingga 

diperoleh pengertian 

data yang jelas dan 

akurat. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

konsep atau faktor 

terwujudnya keluarga 

sakinah yaitu suami 

isteri harus saling 

memahami hak-haknya 

dan bersabar jika ada 

kegoncangan dalam 

rumah tangga saling 

menerima dari segi 

kekurangan pasangan 

dan bersyukur atas 

kelebihannya dan 

adapun kriterianya yaitu 

beriman kepada Allah 

SWT, bertanggung 

jawab saling memaafkan 

ma‟asyirah bil ma‟ruf 

terhadap keluarga.  

3. Karakteristik Keluarga 

Sakinah Dalam Islam 

oleh Siti Chadijah tahun 

2018. 

Menjelaskan bahwa 

karakteristik Keluarga 

sakinah adalah keluarga 

yang berawal dari rasa 

cinta (mawaddah) yang 

dimiliki oleh kedua 

suami-istri, kemudian 

berkembang menjadi 

kasih sayang (rahmah) 

diantara setiap keluarga 

ketika anggota keluarga 

tersebut semakin 

bertambah anggotanya, 

hingga terciptanya 

ketenangan dan 

kedamaian hidup. 

Terdapat faktor-faktor 

yang menjadi 

karakteristik dari 

keluarga sakinah, yaitu 

1. lurusnya niat (islah al-

Penelitian ini sama-

sama menggunakan 

penelitian pustaka, 

namun penelitian oleh 

siti Chadijah lebih 

bersifat umum. Dan 

yang menjadi fokus 

kajian dalam 

penelitian ini berbeda. 
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niyyah) dan kuatnya 

hubungan dengan Allah 

(quwwatu shilah billah), 

2. kasih sayang 

(rahmah), 3. saling 

terbuka (musharahah), 

santun, dan bijak 

(mu‟asyarahbial-ma‟ruf), 

4. komunikasi dan 

musyawarah, 5. toleran 

(tasamuh) dan pemaaf, 6. 

adil dan persamaan, 7.  

sabar dan syukur. 

4. Keluarga Sakinah 

Dalam Tafsir Al-

Qur‟an (Studi 

Komparatif Penafsiran 

Al-Qurtubi dalam 

Tafsir Jami‟ Li Ahkam 

Al-Qur‟an dan Wahbah 

Az-Zuhaili dalam Tafsir 

Al-Munir) oleh Ela 

Sartika tahun 2017. 

Menjelaskan 

bahwasanya yang 

dimaksud keluarga 

sakinah menurut ulama 

klasik (Al-Qurtubi) 

dalam kitab Tafsirnya 

Jami‟ Li Ahkam Al-

Qur‟an adalah sebuah 

ikatan pernikahan yang 

di dalamnya terdapat 

sebuah ketenangan dan 

ketentraman dalam 

rumah tangganya dengan 

adanya hubungan 

seksual sehingga 

menghasilkan sebuah 

keturunan. Sedangkan 

ulama kontemporer 

(Wahbah Az-Zuhaili) 

dalam kitab tafsirnya Al-

Munir yang dimaksud 

dengan keluarga sakinah 

adalah ketenangan dan 

ketentraman dalam 

rumah tangga yang 

didalamnya terdapat rasa 

cinta dan kasih sayang 

antara suami istri. Dan 

semua itu terpenuhi pula 

hak dan kewajibannya 

antara suami dan istri. 

Penelitian oleh Ela 

Sartika dalam 

penelitin ini sama-

sama menggunakan 

jenis penelitian 

pustaka dan studi 

komparatif, namun 

yang menjadi sumber 

primer dalam 

penelitian tersebut 

ialah kitab Tafsir 

Jami‟ li Ahkam al-

Qur‟an karya al-

Qurtubi dan kitab 

Tafsir al-Munir karya 

Wahbah Az-Zuhaili. 

Adapun yang menjadi 

fokus ayat kajian 

dalam penelitian ini 

juga berbeda. 

5. Keluarga Bahagia 

Perspektif Ahmad 

Menjelaskan bahwa 

menjadi keluarga 

Penelitian oleh 

Abdurrahman ini 
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Kusyairi Suhail (Studi 

Analisis Ayat- ayat 

Keluarga Bahagia 

dalam Buku 

Menghadirkan Surga di 

Rumah), oleh 

Abdurrahman Ar-

Rasyid tahun 2021. 

bahagia sejatinya 

merupakan keinginan 

setiap insan. Definisi 

keluarga bahagia dewasa 

ini menjadi suatu hal 

yang sifatnya relatif. 

Guna menjawab  

kegelisahan tersebut, 

penelitian ini berupaya 

mengkonstruksi 

pemikiran Ahmad 

Kusyairi Suhail dalam 

bukunya yang berjudul 

“Menghadirkan Surga di 

Rumah”.   

Metodologi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif 

pustaka sekaligus 

wawancara, 

menggunakan 

pendekatan tafsir dan 

teori tafsir mawdhu‟i.   

Hasilnya, ada 

beberapa faktor yang 

melatarbelakangi Ahmad 

Kusyairi Suhail dalam 

menafsirkan ayat-ayat 

tentang keluarga 

bahagia. Ia beranggapan 

bahwa keluarga 

merupakan dasar dari 

segala hal. Dalam 

menafsirkan ayat-ayat 

tentang keluarga 

tersebut, Ahmad 

Kusyairi Suhail 

menggabungkan 

beberapa metode, yaitu 

gabungan antara metode 

tafsir bil ma‟tsur dan bil 

ra‟yi, serta model-model 

tafsir kontemporer.  

merupakan penelitian 

yang berfokus pada 

perspektif Ahmad 

Kusairi Suhail dalam 

bukunya yang 

berjudul 

“Menghadirkan Surga 

di Rumah” dalam 

menjawab bagaimana 

mewujudkan keluarga 

yang bahagia.  

6. Konsep Keluarga 

Sakinah Menurut Kitab 

Menjelaskan bahwa 

tujuan dari penelitian ini 

Penelitian ini sama-

sama menggunakan 
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Qurrah Al-Uyun karya 

Syaikh Muhammad At-

Tihami Bin 

Madani,oleh Faula 

Arina tahun 2018. 

yaitu ingin mengetahui 

bagaimana konsep 

keluarga sakinah 

menurut kitab Qurrah al-

Uyun.  Pendekatan yang 

penulis gunakan yaitu 

pendekatan bimbingan 

keluarga islami. Metode 

penelitian yang penulis 

gunakan yaitu metode  

analisis isi, dengan 

sumber primernya yaitu 

kitab Qurrah al-Uyun, 

karangan  Syaikh Abu  

Muhammad  bin Madani 

at-Tihami.  

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa, 

keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, 

adalah keluarga yang 

dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

Diantara fungsi keluarga 

dalam kitab Qurrah al-

Uyun yaitu: 1) fungsi 

religius, 2) fungsi 

edukatif, 3) fungsi 

protektif, 4) fungsi 

ekonomi, 5) fungsi 

reproduksi. 

penelitian yang 

bersifat pustaka serta 

dengan metode 

diskriptif analisis 

namun penelitian oleh 

Faula Arina ini 

merupakan penelitian 

yang berfokus pada 

kitab Qurrah al-Uyun 

karya Syaikh 

Muhammad at-

Tihami dalam 

menjawab bagaimana 

konsep keluarga 

sakinah yang 

diajarkan oleh nabi. 

7. Konsep Keluarga 

Bahagia Dalam 

Alquran Dan 

Kontekstualisasinya 

Prespektif Musthofa 

Dan Quraish Shihab, 

oleh Nailun Nuril 

Firdaussirrochim tahun 

2018. 

Menjelaskan bahwa 

Pernikahan untuk 

membangun sebuah 

keluarga merupakan 

salah satu misi kenabian 

yang didalamnya 

menyangkut relasi 

vertikal dan horizontal. 

Maksudnya adalah 

pernikahan yang 

nantinya akan 

membentuk sebuah 

keluarga memiliki andil 

yang sangat penting 

dalam pencapaian 

Penelitian oleh Nailun 

Nuril ini merupakan 

penelitian yang 

berfokus kepada 

Perspektif Musthofa 

dan Quraish Shihab 

dalam menjawab 

konsep Keluarga 

Bahagia. Adapun 

metode penelitiannya 

menggunakan metode 

conntent analysis dan 

maudhu‟ konseptual. 
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kedekatan ibadah kepada 

Allah dan juga memiliki 

peran penting dalam 

berkiprah di masyarakat 

sebagai wujud ibadah 

hablun min al-nas kita. 

Dewasa ini terjadi 

peningkatan angka 

perceraian di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa kesadaran warga 

Indonesia terhadap 

pembinaan keluarga 

yang bahagia masih 

sangat kurang. Peristiwa 

ini terjadi karena 

kurangnya pemahaman 

terhadap pentunjuk 

Alquran terkait 

bagaimana membina 

keluarga agar menjadi 

keluarga yang bahagia.  

Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan 

dua rumusan masalah, 

yaitu; Bagaimana konsep 

keluarga bahagia 

menurut Al-Qur‟an dan 

bagaimana 

konstekstualisasi konsep 

keluarga bahagia 

prespektif mufassir 

nusantara.  

Dengan 

menggunakan metode 

conntent analysis, 

penulis mencoba 

mengumpulkan data dari 

berbagai sumber atau 

dokumentasi baik berupa 

buku atau kitab-kitab 

tafsir. Sedangkan dalam 

mengkaji ayat penulis 

menggunakan metode 

maudhui konseptual. 

Setelah melakukan 
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penelitian mengenai 

konsep keluarga bahagia 

menurut para ahli 

psikologi dan sosiologi, 

kemudian melakukan 

pembacaan terhadap 

penafsiran ayat-ayat 

terkait dengan konsep 

keluarga bahagia, 

penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud 

keluarga bahagia adalah 

keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmat, 

sesuai dengan yang 

terkandung dalam QS.Ar 

Rum ayat 21. Penulis 

menyimpulkan bahwa 

QS.Ar- Rum ayat 21 ini 

merupakan sebuah 

tujuan atau muara, 

sedang ayat-ayat lain 

tentang keluarga bahagia 

dalam Alquran adalah 

cara menuju tujuan 

tersebut.  

 

B. Kajian Teori 

Dalam meneliti ayat Al-Qur‟an yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode tafsir maudhui
24

 mengingat kajian yang diangkat 

oleh penulis berdasarkan sebuah tema yang terdapat dalam Al-Qur‟an. Yang 

dimaksud dengan metode maudhui (tematik) adalah membahas ayat-ayat alquran 

sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan 

dengan topik tersebut dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas 

dari segala aspeknya, termasuk asbab al nuzul, kosa kata, istinbath hukum dan 

                                                           
24

. Metode tafsir tematik 
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lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan tuntas serta didukung dengan fakta (jika 

ada) yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal 

dari Alquran dan Hadis atau dari pikiran rasional.
25

 

Kajian tematik menjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern-

kontemporer. Dimana seorang mufassir atau peneliti harus mengambil tema 

tertentu yang ada dalam Al-Qur‟an. Sebagimana asumsi tersebut berangkat dari 

bahwa isi kandungan Al-Qur‟an itu terdapat berbagai tema atau topik, baik terkait 

persoalan theologi, gender, fikih, etika,sosial, pendidikan, politik, filsafat, ekologi, 

seni budaya dan lain sebagainya.  Biasanya ayat-ayat yang terkait dengan tema 

tersebar di berbagai surat dalam al-Qur‟an oleh sebab itu tugas peneliti adalah 

mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait, baik secara langsung atau 

tidak langsung kemudian dikonstruksi secara logis menjadi sebuah konsep yang 

utuh, holistik dan sistematis dalam prespektif Al-Qur‟an. Metode ini diyakini 

dapat mengeliminasi gagasan subjektif penafsir yakni antara ayat satu dengan ayat 

yang lain yang berkaitan dengan tema dapat didialogkan secara kritis, sehingga 

melahirkan kesimpulan yang lebih objektif.
26

 

Berdasarkan pembagian tafsir tematik yang dikemukakan oleh Abdul 

Mustaqim tersebut, penulis mengkategorikan penelitian ini kedalam kategori tafsir 

tematik konseptual. Di dalam Al-Qur‟an tidak disebutkan secara eksplisit term 

‚keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi substansi keluarga bahagia 

banyak dijelaskan di dalam Alquran.  Tafsir dengan metode tematik lebih dapat 

                                                           
25

Nasaruddin Baidan, Metode Peneletian Al-Qur‟an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Redaksi 

Mirip(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 72. 
26

Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur‟an dan Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Press, 2009), 

hal. 57-58. 
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diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu 

berarti, metode ini besar sekali artinya bagi kehidupan umat agar mereka dapat 

terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Alquran. 

Berangkat dari pemikiran demikian, maka kedudukan metode ini menjadi semakin 

kuat dalam khazanah intelektual Islam. Maka dari itu, metode ini perlu dipunyai 

oleh para Ulama, khususnya oleh para mufassir atau calon mufassir agar mereka 

dapat memberikan kontribusi menuntun kehidupan dimuka bumi ini ke jalan yang 

benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terjadinya pemahaman yang 

terkotak-kotak dalam memahami ayat Alquran, sebagai akibat dari tidak dikajinya 

ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat 

menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami ayat 

Alquran. Di dalam metode tematik hal itu tidak akan terjadi. Jadi, berdasarkan 

bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode tematik menduduki tempat yang amat 

penting dalam kajian tafsir Alquran.
27

 

Berikut pemaparan penulis mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah 

warahmah dalam Al-Qur‟an meliputi definisi keluarga sakinah menurut para ahli, 

cara-cara membangun keluarga bahagia menurut para ahli, dan cara menyikapi 

problem yang terjadi dalam keluarga menurut para ahli. 

1. Definisi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

Keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlun, disamping kata ahlun 

kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah  ālidan āshir. Kata 

ahlun berawal dari kata ahila yang berarti rasa senang, rasa suka, dan 

                                                           
27

Nashruddin.., Metode Penafsiran Al-Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 169-170. 
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ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang 

berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu 

kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah 

menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan 

tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah 

secara hukum agama.
28

 

Sakinah terambil dari kata sakana yang berarti diam/bergejolak.  

Sakinah karenaperkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan 

aktif.
29

Jadi, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling 

melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau 

menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga 

yang tentram, tenang, bahagia, dan sejahtera lahir batin serta dilandasi 

dengan rasa cinta dan kasih sayang. 

Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah 

membentuk keluarga sakinah yang dilandasi dengan mawaddah, dan 

warrahmah.
30

 Tidak mudah membangun keluarga yang sakinah. Ia 

merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk 

menemukan formulanya bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga 

yang terjadi disekitar kita bisadiambil pelajaran yang sangat penting bagi 

kita untuk menjadi cerminan dalam membangun sebuah rumah tangga. 

                                                           
28

Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), 

hal.70. 
29

Zainutah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004), 

hal. 3-5. 
30

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur‟an Tematik, (Jakarta: Kamil Pustaka, 

2014), hal. 37. 
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Apabila dalam membina rumah tangga yang terjalin cinta antara suami dan 

istri, maka diperlukan adanya penerapkan system keseimbangan peranan, 

maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranannya sebagai 

istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari. Maka 

dari itu, tujuan adanya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan 

dan tujuan-tujuan lainnya. 

Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari 

tanah dan pasangannya dari sejenisnya serta menumbuhkan kasih sayang 

diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi 

mereka yang suka berfikir.
31

 Hubungan mereka dalam perkawinan 

digambarkan dalam Al-Qur‟an sebagai dua kualitas pokok; cinta (birahi, 

persahabatan, pertemanan) disatu sisi dan rahmah (pengertian, kedamaian, 

toleransi dan saling memaafkan) sebagai tujuan berupa ketentraman.
32

 

Dalam Al-Qur‟an dua kualitas pokok itu digambarkan dengan kata 

mawaddah warahmah. Dua kata ini memiliki dua pengertian yang saling 

berkaitan dalam rumah tangga. Menurut ar-Razi dalam bukunya at-Tafsir 

al-Kabir yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridho, kata mawaddah merupakan 

cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik sedangkan 

rahmah merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa tanggung jawab 

dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.
33

 

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah mawaddah warahmah 

                                                           
31

Ahmad Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 170 
32

S. Ahmad Abdullah Assegaf, Islam dan Keluarga Berencana (Jakarta: Lentera Asritama, 1997), 

hal. 12 
33

Abdurrasyid Ridho, Memasuki Makna Cinta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 96. 
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Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, calon suami 

istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun 

mental. Hal tersebut dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan 

rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya (suami dan istri). 

Adapun secara garis besar keluarga sakinah mawaddah warahmah akan 

dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan 

keseimbangan Hak dan Kewajiban.
34

 Masing-masing pasangan hendaknya 

selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap 

pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari 

pasangannya. Sehingga dengan melaksanakan kewajiban dengan baik dan 

penuh tanggung jawab maka akan terasa manislah kehidupan dalam 

berumah tangga. 

Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara 

seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong 

baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara‟. 

Yaitu, ketika suami dan istri mampu membina pergaulan dengan baik dan 

tidak saling merugikan.
35

 Dalam hal ini, Syari‟at Islam telah memperinci 

pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan 

kewajiban. Dimana kewajiban suami secara garis besar terdapat dua 

macam, yaitu hak-hak yang besifat kebendaan dan hak-hak yang bukan 

kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan 

kebendaan antara lain:  
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Hasan Basri, Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1995), hal. 28. 
35

Nadirah Mujab, Merawat Mahligai Rumah Tangga, (Malang: Mitra Pustaka, 2000), hal. 31 
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a) Memberi mahar  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa‟ ayat 4.
36 

حنلو صدقتهن وءآتوالنساء  

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah 

pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang 

tidak boleh diganggu suami.  Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan 

dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias 

hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh 

setelah terjadi persetubuhan.  

b) Memberi nafkah  

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib 

memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, 

nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah 

lahiriyah dan nafkah bathiniyah. Dalam hal nafkah  lahiriyah  ini, 

yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, 

dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan 

kemampuan sang suami.  Artinya besarnya nafkah yang wajib 

diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi 

kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, 

                                                           
36

Al-Qur‟an Surat an-Nisa ayat 4. 
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tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara 

satu orang dengan yang lainnya.
37

 

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan 

harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan 

dengan moril/ batiniyah). Yaitu antara lain seperti:  

a. Berbuat terbaik di tempat tidur  

Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan 

bathiniyah) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang 

mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa 

pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus 

kepuasan yang yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri 

bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan 

menimbulkan patah semangat bagi keduanya. 

b. Menggauli istri dengan ma‟ruf 

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri 

dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina 

manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu 

supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah,  

mawaddah, warahmah.  Sikap menghargai dan menghormati serta 

perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh 

suami untuk istrinya. Disamping itu juga selau berusaha 

meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan 
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Fuad Kauma & Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami, (Purworejo: Mitra Pustaka, 
2005), hal. 85-86. 
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ilmu pengetahuan yang diperlukan,sampai suami berhasil 

membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal 

menyerah.  

c. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak 

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa 

dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun 

untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak 

yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua 

orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-

kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau 

tepatnya kedua orang tua.  Anak-anak hari ini adalah orang dewasa 

di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam 

kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana 

keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung 

kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap 

anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan 

bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa 

untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-

anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan 

memberikan  hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan 
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hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak 

diabaikan dalam keadaan tersebut. 

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara 

akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan 

kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya 

memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena 

tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan 

kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan 

baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat 

supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan 

shalihah. Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga 

memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan 

terpeliharakan suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang 

baik, efektif, dan menmbah kebaikan dan keharmonisan keluarga.
38

 

Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan 

tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus 

menyebabkan anak-anaknya kan mampu mengembangkan aspek-

aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang 

bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. 

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, 

sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik, sesuai 

dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, 
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Mahmud Huda, Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, 

Universitas Peantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Sabtu, 11 Desember 2021  
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anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi 

manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, 

baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, 

masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang 

adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia. 

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus 

diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang 

menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga 

pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di 

masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi 

dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan 

dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.  
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BAB III 

BIOGRAFI MUFASSIR DAN KARYANYA 

A. Biografi Ibnu Katsir 

1) Riwayat Hidup 

Nama lengkapnya Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri 

Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafiz Al-Muhaddis Asy-Syafi'i) 

adalah  seorang pemikir dan ulama Muslim. Namanya lebih dikenal sebagai 

Ibnu Katsir. Ia lahir pada tahun 774 H/1300 M. Di Busra, Suriah dan wafat 

pada tahun 1372 M. Di Damaskus, Suriah. Ibn Katsir adalah anak dari 

Shihab ad-Din Abu Hafsh Amar Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara‟ al-Quraisyi, 

yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya.  Pada usia 6 

tahun ia dan kedua orang tuanya pindah ke Damaskus dan dikota itulah ia 

dibesarkan. 

Ibnu Katsir hidup di masa pemerintahan Dinasti Mamluk yang saat itu 

merupakan pusat studi Islam seperti  madrasah-madrasah dan masjid-masjid 

mengalami perkembangan pesat. Historis ini memberikan keuntungan 

terhadap tumbuh kembangnya keilmuwan Ibnu Katsir. Terlebih 

lagi,pemerintahan di Mesir dan Damaskus memberikan perhatian tinggi 

terhadap studi Islam. Pada masa inilah telah lahir ulama-ulama yang populer 

yang nantinya menjadi guru Ibnu Katsir.
39

 

Pertumbuhan  keilmuwan Ibnu Katsir dapat dikaitkan dengan banyak 

ulama misalnya adalah Syaikh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin bin 
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Auliau Rahmah, Interpretasi Ibnu Katsir dan Sayyid Qutb Terhadap Anjuran Wanita Menetap di 

Rumah, (Skripsi Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 36-37 
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Qadhy Suhbah.  Selanjutnya, Ibnu Katsir menikahi anak dari gurunya dalam 

bidang hadits yaitu Al-Hafidz Abu Al-Hajjaj Al-Muzzi. Telah sedikit 

dijelaskan di atas bahwa Ibnu Katsir banyak berguru ilmu dari Ibnu 

Taimiyah.  Tidak kalah penting adalah pembacaan Ushul Hadis dilakukan 

dengan berguru kepada Al-Ashfahani.
40

 

Pada sekitar abad ketujuh merupakan saat datang masa kejayaan 

Islam, sehingga berbagai disiplin ilmu sudah populer di kalangan umat 

Islam. Pada saat itu, Ibnu Katsir dikenal sebagai seorang ulama yang banyak 

mempelajari berbagai disiplin ilmu misalnya fiqh, hadits, serta beberapa 

ilmu lainnya. Pada tahun 707 H Ibnu Katsir memulia karir keilmuwannya 

bersama kakaknya Kalam ad-Din Abd Al-Wahhab ke Damaskus. Kegiatan 

keilmuwan selanjutnya berguru kepada ulama yang mahsyur pada zaman itu 

ibnu Taimiyah.
41

 

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir telah menyelesaikan hafalan Al-

Qur‟annya. Dia pernah berguru kepada Isa bin Muth‟im, Syaikh Ahmad bin 

Abi Thalib al-Muammari (w.730 H), Ibnu Asakir (w.723 H), Ibnu Syiraji, 

Syaikh Syamsuddin Adz-Dzahabi (w.78 H) dan Ia juga juga sempat berguru 

kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w,742 H). Setelah itu Ia 

menekuni bidang Qira‟at, Studi Tafsir, Ilmu Tafsir yang dipelajari dari 

syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.
42
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Arif Iman Muliddin, Telaah Krisis Makna Hujan dalam Al-Qur‟an, (al-Quds: Jurnal Studi Al-

Qur‟an dan Hadist, 2018), hal. 90. 
41

Achmad Zayadi, Menuju Islam Moderat, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), hal. 83. 
42

Manna‟ al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur‟an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hal. 527. 
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Ibnu Taimiyah merupakan guru yang memiliki pengaruh yang paling 

besar terhadap pribadi Ibnu Katsir. Ibnu Ktsir sangat menghormati dan 

menyegani Ibnu Taimiyah. Banyak sekali pemikiran dan fatwa-fatwa Ibnu 

Katsir yang bersumber dari Ibnu Taimiyah. Karena itulah setelah Ibnu 

Katsir wafat, Ia meminta dimakamkan berdekatan di sisi makam gurunya 

itu.Selain itu Ibnu Katsir sempat juga mempelajari Ilmu Hadist dari seorang 

ulama  Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkan sebuah 

hadist secara langsung dari Hufadz termasyhur pada saat itu, seperti Syaikh 

Najm al-Din Ibnu al-Asqalani dan Syihab al-Din al-Hajjar (w.730) yang 

lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Syahnah. 

Sedangkan dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir belajar dari Al-Hafidz 

al-Birzali (w. 739 H) yang merupakan seorang sejarawan dari kota Syam 

dan memiliki peran yang cukup besar bagi kota ini. Ibnu Katsir merujuk 

pada kitab tarikh karya gurunya ini ketika hendak mengupas peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masa silam. Berkat  kitab tarikh karya al-Birzali 

tersebut, Ibnu Katsir berhasil menjadi sejarawan besar yang karyanya sering 

dijadikan sumber utama dalam hal kepenulisan dan kajian sejarah Islam.
43

 

Selama hidupnya Ibnu Katsir hanya memiliki satu orang istri dia 

menikah dengan wanita yang bernama Zainab yang merupakan putri dari 

salah satu gurunya yakni syaikh JamaluddinYusuf bin Zaki al-Mazi (w.74 

H). Zaki al-Mazi adalah pengarang kitab “Tahdzibul Kamal” dan Athraful 

Qutub al- Sittah”. Ibnu katsir menjalani kehidupannya dengan didampingi 
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Hudan Aminur Rafi, Makna Wahjuruhunna fi al-Madaji: Dalam Surat an-Nisa‟ ayat 34, (Skripsi 

UIN Sunan Ampel, Surabaya2019), hal. 52. 
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Zainab sampai wafat di kediamannya pada usia 74 tahun, tepatnya pada hari 

Kamis 26 Sya‟ban 774 H atau tanggal 18 februari 1373 M. Ibnu Katsir 

menyatakan diri sebagai pengikut aliran Syafi‟I. Dan Ia terkenal sebagai 

seorang yang sangat tekun mendengarkan kajian kajian agama meskipun 

bukan dari ulama yang satu aliran dengannya. Ia juga tekun mengumpulkan 

hasil-hasil kajiannya dan ia juga rajin mengajarkan dan  meriwayatkan 

hadits-hadits  yang didengarnya. Ibnu Katsir terkenal sebagai orang yang 

banyak menghafal hadits. Ibnu kastir adalah ulama yang beraliran salafi dan 

merupakan murid Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya yang membahas tentang 

aqidah salaf dan serta menetapkan sifat-sifat Allah adalah kitab yang 

berjudul Al-Aqaid. Sedangkan madzhab fikih yang dianut oleh Ibnu Katsir 

adalah madzhab Syafi‟i. Ia menjelaskan perbedaan hukum fiqih disertai 

dengan pendapat ulama tanpa mengunggulkan pendapatnya.
44

 

Selain itu, Ibnu Katsir mendapatkan banyak gelar oleh para ahli atas 

berbagai disiplin ilmu yang mampu ia kuasai, diantaranya adalah:  

a. Al-Hafidz yaitu orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 

hadist, matan beserta sanadnya walaupun dari banyak jalan.  Al-

Muhaddist yaitu orang yang ahli mengenai hadist riwayah dan 

dirayah, dapat membedakan cacat atau sahih, mengambilnya dari 

imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan 

mengambil faedahnya. 
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b. Al-Faqih yaitu gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam Ilmu 

Hukum Islam namun tidak sampai tingkat mujtahid. Ia mengikuti 

suatu madzhab yang sudah ada namun menghindari taqlid buta. 

c. Al-Muarrikh yaitu seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau 

sejarawan. 

d. Al-Mufassir yaitu seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang 

menguasai beberapa peringkat berupa ulumul qur‟an dan memenuhi 

syarat-syarat mufassir. 

Dari lima gelar tersebut Al-Hafidz merupakan julukan yang 

paling sering disanding dan melekat pada diri Ibnu Katsir. Hal ini 

terlihat pada setiap penyebutan namanya di dalam karya-karyanya 

atau ketika pemikirannya disebutkan.
45

 

2) Karya-karyanya 

Ibnu Katsir terkenal dengan berbagai macam bidang ilmu yang 

ia kuasai antara lain: Tafsir, qiraat, hadist, fiqih, sejarah, linguistik dan 

ushul fiqih. Selain ketekunannya menuntut ilmu, Ia juga terkenal akan 

karya-karyanya dan mampu menuangkan semua ilmu yang telah 

dipelajarinya selama bertahun-tahun kedalam bentuk tulisan, buku dan 

kitab. 

Namun tidak semua kitab yang dia tulis berhasil dibukukan 

sehingga bisa dipelajari. Sedangkan kitab yang paling terkenal dan 

tersohor adalah karyanya dibidang tafsir yaitu Tafsir Al-Qur‟an al-Adzim 
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yang sukses menjadi salah satu kitab tafsir terbesar dan tershahih 

hingga saat ini.
46

 

Adapun karya-karya tulis Ibnu Katsir yang berhasil dibukukan 

dan masih populer keadaannya pada saat ini diantaranya adalah: 

1) Tafsir Al-Qur‟anul Adzim diterbitkan pertama kali sebanyak 10 jilid 

pada tahun 1342 H/1923 M di Kairo. Kitab ini masih menjadi 

rujukan sampai saat ini dikarenakan pengaruhnya yang begitu dalam 

bidang keilmuan. 

2) Al-Bidayah wan Nihayah fi al-Tarikh sebanyak 14 jilid. Kitab 

sejarah ini merupakan sumber primer terutama untuk Dinasti 

Mamluk di Mesir. Oleh karena itu banyak menjadi rujukan penting 

bagi penulisan sejarah Islam. 

3) Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dariAl-

Bidayah wan Nihayah. 

4) Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, (ijtihad dalam pencarian jihad). Buku ini 

terkait dengan kitab fiqih yang didasarkan oleh al-Qur‟an danHadsit. 

Sedang lbnu Katsir wafat tidak lama setelah menyusunkitab Al-

Ijtihad fi Talabil Jihad. 

5) Jami‟ul Masanid as-Sunanul Hadi li Aqwami Sunan (kitab 

penghimpun Musnad dan Sunan) sebanyak 8 jilid, berisi namanama 

sahabat yang banyak meriwayatkan hadsit. 

6) Al-Wadihun Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad ibn Idris. 
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7) Adiah at-Tanbih li ulum al-Hadist (buku tentang Ilmu Hadist) atau 

lebih dikenal dengan al-Baits al hadist. 

Dan masih masih banyak lagi karya-karya yang tidak peneliti 

cantumkan. Banyaknya karya yang Ia tulis tidak lantas membuat 

kualitas tiap karyanya dipandang sebelah mata, justru karyanya 

memiliki kualitas keilmuan yang tinggi sehingga para ulama dan 

peneliti mengakui dan mengaguminya. Manna‟ al-Qattan yang 

merupakan seorang ulama dalam bidang tafsir mengatakan dalam Mabahith 

fi Ulumul Qur‟an bahwa Ibnu Katsir merupakan pakar fiqih 

cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna. 

3) Kitab Tafsir Al-Qur’an al-A’dzim 

Kitab Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir bil ma‟tsur yang 

terkenal menempati posisi kedua setelah tafsir at-Thabari, sehubungan 

dengan itu Ibnu Katsir mengikuti cara sebagaimana yang dilakukan ath-

Thabari dalam menyusun tafsirnya. Ibnu Katsir sangat memperhatikan 

riwayat sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an selalu 

menggunakan hadist dan atsar yang disandarkan kepada sahabat. Ia selalu 

menyebutkan sanad hadist dan atsar yang digunakan. Ia juga 

memperhatikan antara ke shahihan dan kedha‟ifannya. Di samping itu Ibnu 

Katsir juga memiliki perhatian khusus terhadap ayat-ayat mutasyabihat.
47

 

Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir adalah metode 

tahlili yaitu metode menafsirkan al-Qur‟an dengan memaparkan berbagai 
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aspek yang terkandung dalam sebuah ayat kemudian aspek aspek tersebut 

dianalisa sehingga bisa menampilkan makna-makna yang terkandung 

didalamnya sesuai dengan kecenderungan sang mufassir.
48

 

Metode ini dilakukan dengan menafsirkan Al-Qur‟an sesuai 

dengan mushaf ustmani (tertib mushafi) yakni secara runtut, berurutan 

ayat demi ayat, surat demi surat dan dari juz pertama hingga juz akhir 

dimulai dari surat al-fatihah sampai surat an-Nas. Adapun coraknya seorang 

mufassir sangat tergantung terhadap kapabilitas keilmuannya. Dalam hal ini 

Ibnu Katsir merupakan seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu 

seperti tafsir, hadist, qira‟at, fiqih, sejarah dan linguistik. Salah satu 

buktinya ialah Ketika Ibnu Katsir mengemukakan permasalahan hukum 

yang muncul dari berbagai madzhab kemudian permasalahan tersebut 

dikorek secara komprehensip. 

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat corak fiqih didalam kitab 

Tafsir Al-Qur‟an al-Adzim, namun kenyataannya terdapat beberapa corak 

tafsir yang termuat daam kitabnya. Itu disebabkan pengaruh dari beberapa 

bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang 

yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu corak Fiqih, corak ra‟yi, dan 

corak qira‟at. Sehingga dapat dikatakan bahwa kitab Tafsir Al-Qur‟an al-

A‟dzim ini merupakan kitab yang bercorak umum. 

 

B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili 
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a. Riwayat Hidup 

Nama lengkapnya Wahbah  bin  Musthafa al-Zuhaili,  biasa 

dipanggil  Wahbah Az-Zuhaili,   dilahirkan  di Desa Dar Atiyah Kecamatan 

Faiha  Propinsi  Damaskus  Suriah pada  tanggal   6 Maret tahun 1932 

M/1351 H.
49

 Ayahnya bernama Musthafa Zuhaili, seorang yang terkenal 

dengan kesalehan dan ketakwaannya, beliau juga seorang hafidz Alquran, 

beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti 

Musthafa Sa‟adah. Seorang wanita yang tangguh dalam menjalankan 

syari‟at islam.
50

 

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan 

tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Sa‟id Hawwa, Sayid Qutub, 

Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Khafif, 

Abdul Ghani,  Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madzkur. Kecerdasan 

Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, 

hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang 

dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik 

pendidikan maupun sosial beliau juga berperan aktif terhadap berbagai 

disiplin keilmuan, hal ini terbukti dengan adanya keaktifan beliau dan 

produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak 

dalam bidang tafsir dan fiqh, tetapi dalam penyampaiannya memiliki 

relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.   

                                                           
49

Wahbah Az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari‟at wa al-Manhaj, (Damaskus: 

Dar al-Fikr, 2005), hal. 888. 
50

Syaiful Amin Ghofur, Profil Para Mufassir Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 
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b. Karya-karyanya 

Karya yang paling terkenal dalam bidang tafsir adalah Al-Tafsir Al-

Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari‟ah wa Al-Manhaj atau kita kenal dengan 

tafsir Al-Munir.  Disamping itu ada juga Tafsir al-Wajiz, Tafsīr al-Wasit, 

yang ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik 

yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran 

yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga 

tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan 

dan mengunggkapkan makna-makna Alquran agar mudah dipahami dan 

kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Kitab Tafsir al-Munir 

Kitab Tafsir yang dilatar belakangi penulisannya oleh Wahbah Az-

Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, selain itu alasan 

beliau menafsirkan Alquran karena berdasarkan pada keprihatinan Wahbah 

Az-Zuhaili terhadap tafsir klasik yang dianggap tidak mampu memberikan 

solusi atas problematika kontemporer dan para mufassir kontemporer 

menurut Wahbah Az-Zuhaili terlalu jauh dari kaidah ilmu tafsir yang 

seharusnya dalam menginterpretasikan Alquran. Wahbah Az-Zuhaili 

berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kekinian 

serta metode yang digunakan harus konsisten sesuai dengan ilmu 

pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Sehingga 

kemudian lahirlah tafsir al-Munir yang memadukan orsinalitas tafsir klasik 

dan keindahan tafsir kontemporer. Sehingga tujuan utama beliau dalam 
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menafsirkan Alquran adalah untuk menciptakan ikatan ilmiah yang 

perantara seorang muslim dengan kitabullah Azza wazalla. Menghubungkan 

orang muslim dengan Alquran berdasarkan dengan hubungan yang erat dan 

logis. Tafsir ini terdiri dari 15 jilid (yang setiap jilidnya terdiri dari dua juz). 

Yang dikarang oleh Wahbah Mushtafa Az-Zuhaili, kitab ini pertama dicetak 

oleh Dar Al-Fikr Beirut. Pekerjaan menulis tafsir ini sudah dimulai sejak 

tahun 1962 M, dan selesai ditulis pada hari senin pagi jam 08.00 pada 

tanggal 27 Juni 1988 yang pada saat itu Zuhaili berumur 56 tahun.
51

 

Adapun karakteristik Tafsir ini, memiliki sumber penafsiran  dengan 

menggabungkan Ma‟tsur dan ma‟qul.Yang ma‟tsur  adalah berdasarkan 

riwayat dan hadits nabi dan perkataan Sahabat dan tabi‟in. Sedangkan yang 

Ma‟qul adalah kaidah yang diakui. Adapun metode yang digunakan adalah 

metode tahlili sama seperti Al-Qurtubi. Sedangkan corak tafsir Al-Munir 

adalah al-adabil al-ijtima‟i (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta adanya 

nuansa  fiqh (hukum-hukum Islam). 
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BAB IV 

PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI 

TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH 

WARAHMAH 

A. Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah 

1. Surat ar-Rum ayat 21 

َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِوِ  َوِمنْ  َنُكم َوَجَعلَ  إِلَي ْ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَة   مََّودَّة   بَ ي ْ
١٢- يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْوم   ََليَات   َذِلكَ   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

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

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

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

kaum yang berfikir. 

أَْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِوِ  َوِمنْ    “Dan diantara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri.” Yaitu Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan 

menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri. َها لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ   “Supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya,” sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam surah al-A‟raf ayat 189, “Dialah yang menciptakanmu dari 

diri yang satu dan dari padanya.” Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari 

tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah SWT menjadikan seluruh 

anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti 

dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara 
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mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan 

terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda 

jenis. Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan 

pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan 

perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dimana seorang laki-laki 

mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih 

sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih 

sayang diantara keduanya.  َّيَ تَ َفكَُّرون لَِّقْوم   ات  ََليَ  َذِلكَ  يف  ِإن   “Sesungguhnya pada 

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

Dari penjelasan ayat diatas Allah menciptakan wanita dari jenis yang 

sama. Agar  cenderung dan merasa tenteram diantara keduanya. Seandainya 

Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita 

dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya 

perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak 

akan tercapai. Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah 

menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta 

menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka Adapun seorang 

laki-laki mengikat seorang wanita dikarenakan tiga sebab yakni rasa cinta dan 

rasa kasih sayang, dengan lahirnya seorang anak atau saling membutuhkan 

nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. 

2. Surah Al-Anfal Ayat 27 – 28 

 -١٢- تَ ْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ  أََمانَاِتُكمْ  َوََتُونُواْ  َوالرَُّسولَ  الّلوَ  ََتُونُواْ  لَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا
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َا َواْعَلُمواْ   َنة   َوأَْوَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  أَّنَّ  -١٢- َعِظيم   َأْجر   ِعنَدهُ  الّلوَ  َوَأنَّ  ِفت ْ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa 

hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi 

Allah-lah pahala yang besar. 

Abdur Razzaq bin Abi Qatadah dan az-Zuhri berkata : “ Ayat ini turun 

berkenaan dengan Abu Lubabah bin „Abdul Mundzir, saat diutus oleh 

Rasulullah SAW ke Bani Quraizhah guna memerintahkan mereka untuk 

menerima keputusan Rasulullah SAW, lalu mereka meminta pendapat 

darinya. Dalam hal ini, lalu ia memberikan pendapat kepada mereka dan 

memberikan isyarat dengan tangannya ke lehernya maksudnya, hal itu adalah 

penyembelihan. Kemudian Abu Lubabah sadar dan melihat bahwa dirinya 

telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersumpah tidak akan 

merasakan makanan apapun sehingga meninggal, atau Allah akan menerima 

taubatnya. Abu Lubabah pergi ke masjid Madinah, lalu mengikatkan dirinya 

pada salah satu tiang masjid, lalu ia berdiam disitu selama sembilan hari, 

sehingga terjatuh tidak sadarkan diri karena kepayahan, sehingga Allah 

menurunkan (ayat tentang) penerimaan taubatnya kepada Rasulnya, maka 

orang-orang berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas 

diterimanya taubatnya. Mereka hendak melepaskannya dari tiang itu, lalu dia 

bersumpah bahwa tidak boleh ada seorangpun yang melepaskan ikatan nya 

selain Rasulullah SAW dengan tangan beliau, lalu Rasulullah melepaskannya, 

lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah 

bernadzar untuk melepas seluruh hartaku sebagai sedekah. “ Maka Rasulullah 

SAW bersabda: “Cukuplah 1/3-nya engkau sedekahkan dengan harta itu.” 
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Ibnu Katsir berkata: “Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, 

meskipun benar bahwa ayat ini turun karena sebab khusus, namun yang 

terambil adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, menurut 

jumhurul ulama khianat itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, 

yang berdampak pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa 

orang lain.” 

Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu „Abbas RA berkenaan dengan 

firman Allah  ْأََماناتكمْ  وَتونوا) ) “Dan (juga janganlah) kamu menghianati 

amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.” Amanah adalah segala 

macam amal perbuatan yang di amanahkan Allah SWT kepada hamba-

hambanya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: “Jangan 

berkhianat,” maksudnya adalah, jangan melanggar amanah itu. Dalam riwayat 

lain, ia berkata: ( والرسول اهلل َتونوا ل ) “Janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad),” dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan 

kemaksiatan kepadanya. Dan firmannya, ( َا َواْعَلُمواْ  َنة   َوأَْوَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  أَّنَّ ِفت ْ ) “Dan 

ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan,” 

Maksudnya adalah, ujian dan cobaan dari Allah kepada kalian, saat Dia 

memberikan harta dan anak itu kepada kalian, supaya dia mengetahui adakah 

kalian mensyukurinya atas pemberian ini, menaatinya dalam urusannya, 

ataukah kalian tersibukkan olehnya (harta dan anak-anak) dari Allah SWT 

dan menjadikan keduanya sebagai pengganti Allah SWT, sebagaiman firman 
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Allah: ( َا َنة   َوَأْوَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  ِإَّنَّ َعِظيم   َأْجر   ِعنَدهُ  َواللَّوُ  ِفت ْ ) “Sesungguhnya hartamu 

dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), disisi Allahlah pahala yang 

besar.” (QS. At-Taghabun:15). Firman Allah: ( َعِظيم   َأْجر   ِعنَدهُ  الّلوَ  َوَأنَّ  ) “Dan 

sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.”Maksudnya adalah, pahala 

Allah, pemberiannya dan surga-surganya lebih baik bagi kalian dari pada 

harta dan anak-anak, sebab kadang-kadang diantara mereka itu menjadi 

musuh dan kebanyakan mereka tidak memiliki dunia dan akhirat, Dia 

memiliki pahala yang besar pada hari kiamat. 

Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda: 

ْْيَاِن، َمنْ  َكانَ  اهللُ  َوَرُسْولُوُ  َأَحبَّ  إِلَْيوِ  ِمَّا ِسَواُُهَا َوَأنْ   َثََلث   َمنْ  ُكنَّ  ِفْيوِ  َوَجدَ  ِِبِنَّ  َحََلَوةَ  اْْلِ
يُ ِحبَّ  اْلَمْرءَ  َل  حيُِبُّوُ  ِإلَّ  لِلِو، َوَأنْ  َيْكَرهَ   َأنْ  يَ ُعْودَ  فِ ي اْلُكْفرِ  بَ ْعدَ  َأنْ  أَنْ َقَذهُ  اهللُ  ِمْنُو، َكَما َيْكرَهُ  

 َأنْ  يُ ْقَذفَ  فِ ي النَّارِ .
“Ada tiga hal, siapa saja yang tiga hal itu ada padanya, ia mendapatkan 

manisnya iman; (yaitu) hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai 

daripada selain keduanya, hendaklah seseorang mencintai orang lain, ia 

tidak mencintai kecuali karena Allah dan hendaklah ia benci untuk 

kembali kedalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke 

dalam api neraka.” (HR. Al-Bukhari). 

Bahkan cinta kepada Rasulullah SAW harus didahulukan atas anak-

anak, harta dan jiwa. Sebagaimana hal tersebut terdapat dalam hadits shahih, 

bahwa Rasulullah bersabda: 

َأْْجَِعيَ  َوالنَّاسِ  َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  إِلَْيوِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحَتَّ  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  لَ   

“Tidak beriman diantara kalian, sehingga aku lebih dia cintai daripada 

dirinya, keluarganya, hartanya dan manusia seluruhnya.” (HR. Al-

Bukhari). 
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Mengenai penjelasan diatas, surat al-Anfal ayat 27-28 penulis jadikan 

konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan alasan jika keluarga, 

anak-anak, isteri dan harta yang menjadikan seseorang sibuk kemudian 

berkhianat dari Allah dan Rasulullah SAW. bahkan dalam sebuah hadist 

disebutkan bahwa hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari pada 

selain keduanya, hendaklah seseorang mencintai orang lain karena Allah dan 

hendaklah membenci untuk kembali kedalam kekufuran sebagaimana 

seseorang benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam hal ini, harta 

dan anak itu menjadi ujian untuk seseorang, adakah mereka mensyukurinya 

atas pemberian ini, menaatinya dalam urusannya, ataukah tersibukkan 

olehnya (harta dan anak-anak) dari Allah SWT dan menjadikan keduanya 

sebagai pengganti Allah SWT. Sebab kadang-kadang diantara mereka itu 

menjadi musuh dan kebanyakan mereka tidak memiliki dunia dan akhirat, 

sedangkan Allah memiliki pahala yang besar pada hari kiamat. 

3. At-Tahrim Ayat 6 

َها َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَارا   َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
٦- يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  َل  ِشَداد   - 

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

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
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Mengenai firman Allah SWT, ( نَارا   َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا ) “Peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka, “Mujahid mengingatkan: 

“Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk 

bertakwa kepada Allah.” Sedangkan Qatadah mengemukakan: “Yakni, 

hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan 

mencegah mereka durhaka kepadanya. Dan hendaklah engkau menjalankan 

perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankan 

nya, serta membantu mereka dalam menjalankan nya. Jika engkau melihat 

mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.” 

Demikian itu pula dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin 

Hayyan, dimana mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban 

mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal 

berkenaan dengan hal-hal yang di wajibkan Allah Ta‟ala kepada mereka dan 

apa yang dilarangnya.” 

Firmanya lebih lanjut, ( َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَىا ) “Yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu.” Kata  َُوقُود  berarti bahan bakar yang tubuh ummat 

manusia di lemparkan ke dalamnya. ( َُواحلَِْجارَة) “dan batu,” ada yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah patung yang di 

jadikan sembahan. Hal itu di dasarkan pada firman nya surat al-Anbiya‟ ayat 

98, 
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“Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah 

umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya”. 

 

Dan firman Allah Ta‟ala selanjutnya, ( َها ِشَداد   ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ ) 

“Penjaganya malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras. “Maksudnya, 

karakter mereka sangat kasar, dari hatinya telah dihilangkan rasa kasihan 

terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah Ta‟ala. (  ِشَداد) “Yang keras,” 

maksudnya, susunan tubuh mereka sangat keras, tebal, dan penampilannya 

menakutkan. 

Firmannya lebih lanjut, ( يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  َل  ) “Yang 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkannya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.” Maksudnya, 

apapun yang di perintahkan Allah kepada mereka, mereka segera 

melaksakannya, tidak menangguhkan meski hanya sekejap mata, dan mereka 

mampu mengerjakannya, tidak ada kelemahan apapun pada diri mereka untuk 

melaksakan perintah tersebut. Mereka itulah Malaikat Zabaniyah, semoga 

Allah melindungi kita semua. 

Dari penjelasan ayat diatas Ibnu Katsir menjelaskan bahwa konsep 

keluarga sakinah mawaddah warohmah dalam ayat ini mengedepankan nilai 

keyakinan bahwa kehidupan ialah mempertahankan eksistensi keimanan yang 

mantap dengan konsep pertama, menjaga diri sendiri dan keluarga. Kedua, 

nilai ketaatan dalam bersikap dalam kehidupan untuk mencari dan 

memfasilitasinya dengan ilmu dan agama. Ketiga, nilai keimanan tentang 
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adanya surga dan neraka untuk selalu berhati-hati. Sebaimana pesan Rasul 

“janganlah engkau tinggalkan keluarga dan anak-anakmu dalam keadaan 

lemah beragama dan pendidikannya”.   

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Keluarga Sakinah 

Mawaddah Warahmah 

1. Surat ar-Rum Ayat 21 

َها لَِّتْسُكُنوا أَْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِوِ  َوِمنْ  َنُكم َوَجَعلَ  إِلَي ْ  ِإنَّ  َوَرمْحَة   مََّودَّة   بَ ي ْ
    ١٢- ونَ يَ تَ َفكَّرُ  لَِّقْوم   ََليَات   َذِلكَ  يف 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

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

 
أَْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِوِ  َوِمنْ    dan diantara ayat-ayat Allah 

SWT adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (isteri) yang 

berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawa dari rusuk Adam 

dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari nuthfah laki-laki dan 

perempuan. Atau maknanya adalah bahwa Allah SWT menciptakan kaum 

perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, 

bukan dari jenis yang berbeda. َها لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ   supaya kalian cenderung dan 

tertarik kepada mereka, merasa , merasa familiar dengan mereka dan mereka 

tidak merasa asing oleh kalian. Karena kesamaan jenis merupakan faktor 

terciptanya ketertarikan, keharmonisan, kefamiliaran, kecocokan dan 

kedekatan, sedangkan perbedaan jenis menjadi sebab keengganan dan 
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ketidakcocokan.  ََنُكم َوَجَعل َوَرمْحَة   مََّودَّة   بَ ي ْ   dan Allah SWT menjadikan diantara 

individu-individu sejenis atau diantara laki-laki dan perempuan, perasaan 

cinta kasih, rasa sayang dan welas asih melalui pernikahan untuk menata 

kehidupan dan penghidupan, beda dengan makhluq hidup lainnya. as-Suddi 

mengatakan bahwa kata al-Mawaddah artinya adalah Mahabbah (cinta), 

sedangkan kata Rahmah artinya adalah Asy-Syafaqah (belas kasihan, welas 

asih).  َّيَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْوم   ََليَات   َذِلكَ  يف  ِإن   Sesungguhnya pada semua yang disebut 

itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti yang menunjukkan 

kuasa Allah SWT, bagi kaum yang memerhatikan, merenungkan dan 

memikirkan ciptaan Allah SWT, lalu mereka pun mengetahui berbagai 

hikmah yang terkandung didalamnya. 

Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti 

petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah Dia menciptakan 

kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan 

kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari 

tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, 

kenyamanan dan kekeluargaan. 

Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa 

sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan 

saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup 

secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan 

berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, 
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kukuh, dan sempurna, serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan 

keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki 

menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, 

memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu 

adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas 

kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan 

nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, 

atau factor-faktor lainnya.
52

 

Sesungguhnya pada semua itu penciptaan dan pengadaan asal-usul 

manusia dari tanah, menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama dan 

berasal dari diri laki-laki, serta penguatan dan pengukuhan jalinan hubungan 

di antara keduanya dengan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih-benar 

benar terdapat tanda bukti yang menunjukkan Sang Khaliq yang 

mewujudkan, mengadakan, memberi nikmat dan karunia, bagi orang yang 

memerhatikan, mencermati, merenungkan, dan memikirkan sebab-sebab 

kehidupan, terwujudnya berbagai hasil, serta terbangunnya jalinan hubungan 

berdasarkan hikmah, mashlahat, aturan, tatanan dan sistem yang luar biasa.
53

 

Moyang pertama kita berasal dari tanah, keturunannya dari air 

(nuthfah), air tercipta dari darah, darah tercipta dari nutrisi makanan, nutrisi 

makanan berasal dari tanaman, karakteristik tanah dan kekayaan sumber daya 

alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah SWT menjadikan ikatan 

                                                           
52

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani), 
hal.92 
53

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani), 
hal.92  
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suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan 

yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama 

supaya tercipta rasa senang dan cinta, ketertarikan, keharmonisan, 

kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena 

sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu 

yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, 

tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada waktu yang sama, jiwa tidak 

tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda dengannya, bertentangan 

dan bertolak belakang dengannya.  

Maka dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili 

dalam menafsirkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia dari diri yang sama, dari asal-usul pembentukan yang sama, dari 

jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama (Hawa tercipta dari 

tulang rusuk Adam) yaitu agar terciptanya ketertarikan, keharmonisan, 

kefamiliaran, kecocokan dan kedekatan satu dengan yang lainnya. Sehingga 

timbullah perasaan cinta kasih, rasa sayang dan welas asih yang kemudian 

dalam syariat Islam diwujudkan dalam sebuah pernikahan, sehingga 

hubungan menjadi halal dan bernilai pahala serta keturunan menjadi sah. 

Dimana seorang anak nantinya, hasil dari hubungan tersebut memiliki 

kejelasan siapa bapaknya (nasabnya). 

Tidak hanya itu, didalam sebuah pernikahan terdapat aturan atau 

tanggung jawab yang mengaruskan bagi sepasang suami isteri untuk saling 

memahami, bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai 
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persoalan hidup berumah tangga. Sebab rumah tangga yang aman dan damai 

ialah gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnya perempuan. Tidak 

bisa rumah tangga berdiri jika hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku dan 

tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kehalusan lemah lembut 

perempuan saja yang terdapat. Maka dari itu keduanya harus saling bekerja-

sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga 

dapat tercipta tatanan yang seimbang dan harmonis. 

2. Al-Anfal Ayat 27-28 

 -١٢- تَ ْعَلُمونَ  َوأَنُتمْ  أََمانَاِتُكمْ  َوََتُونُواْ  َوالرَُّسولَ  الّلوَ  ََتُونُواْ  لَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا
َا َواْعَلُمواْ  َنة   َوأَْوَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  أَّنَّ  -١٢- َعِظيم   َأْجر   ِعنَدهُ  الّلوَ  َوَأنَّ  ِفت ْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. 
ََتُونُواْ  لَ    Kata al-Khiyanah pada asalnya berarti kekurangan dan 

berbeda dengan yang diharapkan. Kemudian digunakan untuk menunjukkan 

sikap pengabaian, kurang, menipu dan menyembunyikan sesuatu yang 

merupakan lawan dari amanah dan menepati janji.  ْأََمانَاِتُكم  Sesuatu yang 

diamanahkan padamu berupa agama dan seluruh beban-bebannya. Pengertian 

amanah itu sendiri adalah setiap haq yang mesti ditunaikan kepada orang lain. 

َنة    Ujian dan cobaan yang berat bagi jiwa untuk melakukan atau  ِفت ْ

meninggalkannya yang ada pada keyakinan, perkataan, perbuatan dan segala 

sesuatu. Allah menguji orang-orang mukmin dan kafir secara sama.  َّالّلوَ  َوأَن  
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َعِظيم   َأْجر   نَدهُ عِ     Maka jangan sia-siakan dengan cara memerhatikan 

kemaslahatan harta dan anak-anak.  
Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan segala 

beban-beban syari'at secara sempurna tanpa kurang dan tanpa ada 

pengabaian. Wahai orang-orang yang beriman dan membenarkan Allah SWT, 

Rasulullah SAW, dan Al-Qur'an-Nya, janganlah khianati Allah dengan tidak 

melaksanakan fardhu-fardhu yang diwajibkan-Nya atau dengan melanggar 

hukum-hukum serta larangan-larangan-Nya. Jangan pula khianati Rasul 

dengan tidak mengikuti sunnahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak 

meninggalkan larangannya atau dengan mengikuti hawa nafsu dan kebiasaan-

kebiasaan nenek moyangmu yang sudah turun temurun. 

Jangan juga khianati amanah yang kalian percayakan sesama kalian 

dengan cara tidak menjaganya. Ini mencakup titipan-titipan yang bersifat 

materi, rahasia-rahasia yang bersifat umum milik umat atau khusus milik 

individu-individu dengan cara memberitahukan yang pertama kepada musuh 

dan yang kedua kepada orang lain. Amanah yang dimaksud di sini adalah 

semua amal perbuatan yang telah diembankan oleh Allah kepada para hamba 

seperti kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum. Mengkhianatinya adalah 

dengan cara tidak melaksanakan fardhu-fardhu tersebut, melepaskan diri dari 

hukum-hukumnya dan mengikuti sunnahnya serta menyia-nyiakan haq-haq 

orang lain. Padahal kalian tahu bahwa kalian dengan demikian telah 

berkhianat dan kalian mengetahui apa dampak dari pengkhianatan tersebut. 

Kalian juga bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kalian juga tahu 
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apa saja kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh khianat. Dengan kata lain, 

pengkhianatan itu adalah sesuatu yang muncul dari kalian secara sengaja, 

bukan karena lupa atau lalai. 

Khianat itu mencakup segala jenis dosa, baik dosa kecil maupun besar 

baik yang dampaknya hanya pada si pelaku saja maupun yang berdampak 

pada orang lain. Amanah adalah sifat orang-orang beriman, sementara khianat 

adalah sifat orang-orang munafik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin 

Malik, ia berkata, "jarang sekali Rasulullah saw berkhutbah tanpa 

mengucapkan kalimat, 

لو عهد ل دلن لاْيان  

“Tidak ada iman bagi yang tidak bisa dipegang janjinya." (HR Imam 

Ahmad)” 

Karena faktor yang membuat seseorang berlaku khianat adalah cinta 

kepada harta dan anak. Allah SWT mengingatkan bahwa seorang yang 

berakal mesti waspada terhadap bahaya dan mudharat dari rasa cinta itu. Dia 

berfirman  َا َنة   َوَأْوَلدُُكمْ  أَْمَواُلُكمْ  أَّنَّ  Maksudnya sesungguhnya harta dan anak ِفت ْ

adalah ujian dari Allah untuk mengujimu bagaimana kamu mampu menjaga 

ketentuan-ketentuan Allah pada mereka. Harta dan anak juga menjadi 

penyebab terjebaknya seseorang ke dalam fitnah yaitu dosa dan adzab karena 

ia dapat menyibukkan hati dengan dunia dan menghalanginya dari amal 

akhirat. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

71 
 

 
 

Sebabnya adalah fitrah manusia itu cinta pada harta, tamak dalam 

mengumpulkan dan menyimpannya lalu bersifat kikir. Sehingga ia tidak 

menunaikan hak-hak Allah dan tidak berbuat baik kepada para fakir miskin. 

Ia tidak menginfakkannya ke jalan kebaikan. Cinta pada anak juga termasuk 

fitrah manusia. Akan tetapi cinta pada anak ini terkadang membuat seseorang 

mau mencari harta dengan cara yang haram. Oleh karena itu, seorang Muslim 

mesti waspada terhadap harta dan anak, Ia mesti mencari usaha dari jalan 

yang halal lalu menafkahkannya dalam hal-hal yang semestinya dan dalam 

jalan-jalan kebaikan. Ia mesti memberi makan anak-anaknya dari sesuatu 

yang halal sehingga tubuh mereka tidak tumbuh dari sesuatu yang haram. 

Anak juga tidak boleh menjadi sebab orang tua jadi pengecut dan kikir. 

Seorang ayah juga tidak boleh lengah dalam mendidik anaknya untuk 

memiliki akhlak yang mulia, berpegang pada hukum-hukum agama jauh dari 

berbagai maksiat dan hal-hal yang haram. 

Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan akhir yang sangat 

menyentuh yang seharusnya dapat membangunkan setiap orang yang lalai 

dan lengah. Dia berfirman,  ََّعِظيم   َأْجر   ِعنَدهُ  الّلوَ  َوأَن   artinya, pahala, hadiah, dan 

surga Allah lebih baik untukmu daripada harta dan anak-anak, karena boleh 

jadi di antara mereka ada yang akhirnya menjadi musuhmu. Bahkan sebagian 

besar di antara mereka tidak berguna bagimu sedikitpun. Allah SWT yang 

berkuasa penuh dan memiliki dunia dan akhirat. Seharusnya kalian lebih 

mengutamakan pahala dari Allah dengan memerhatikan dan menjaga hukum-

hukum agama-Nya dalam masalah harta dan anak-anak. Seharusnya kalian 
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bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak terlalu tamak mengumpulkan harta 

dan berlebihan dalam mencintai anak-anak sehingga kalian mau 

menjerumuskan diri kalian karena mereka, seperti firman Allah SWT dalam 

surat al-Kahf ayat 46, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah 

rumah tangga tidak hanya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh 

sepasang suami isteri, melainkan terdapat amanah yang Allah SWT titipkan 

didalamnya yakni berupa harta dan anak. Amanah yang dapat menjadikan 

seseorang mulia atau hina dimata Allah SWT, Rasulullah dan manusia 

lainnya. Misalnya harta ditunaikan dalam memenuhi haq-haq Allah seperti, 

digunakan dalam berbuat baik kepada para fakir miskin, atau 

menginfakkannya ke jalan kebaikan. Adapun anak dididik untuk memiliki 

akhlak yang mulia dan berpegang teguh pada hukum-hukum agama. Maka 

amanah tersebut akan mengantarkan seseorang pada keselamatan didunia dan 

akhirat. Akan tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan azab Allah 

yang pedih. Sebab fitrah manusia itu cinta pada harta, tamak dalam 

mengumpulkan dan menyimpannya lalu bersifat kikir. Sehingga ia tidak 

menunaikan haq-haq Allah sebagaimana mestinya. Begitupun cinta pada anak 

juga termasuk fitrah manusia. Akan tetapi cinta pada anak ini terkadang 

membuat seseorang mau mencari harta dengan cara yang haram. Sehingga ia 

memberi makan anak-anaknya dari sesuatu yang haram. Oleh sebab itu, kita 
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harus berhati-hati dalam menjaga dan mempergunakan keduanya serta 

bersikap zuhud terhadap dunia yaitu tidak tamak dalam mengumpulkan harta 

dan tidak berlebihan dalam mencintai anak-anak. Sebab pahala, hadiah, dan 

surga Allah lebih baik dari pada keduanya. 

3. At-Tahrim Ayat 6 

َها َواحلَِْجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَىا نَارا   َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا  ِغََلظ   َمََلِئَكة   َعَلي ْ
٦- يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  َل  ِشَداد   - 

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

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 
نَارا   َوأَْىِليُكمْ  أَنُفَسُكمْ  ُقوا   Buatlah perlindungan, proteksi. Dan perisai 

untuk diri kalian dari api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan-

kemaksiatan dan mengerjakan amal-amal ketaatan dan doronglah keluarga 

kalian untuk melakukan hal yang sama dengan menasehati dan mendidik 

mereka. َوقُوُدَىا  Bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan api neraka. 

َواحلَِْجاَرةُ  النَّاسُ    Manusia dan batu dengan menjadikan keduanya bahan yang 

bisa membuat api neraka menyala sebagaimana api bisa menyala dengan 

kayu bakar. Yang dimaksudkan manusia disini adalah manusia-manusia kafir. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan batu adalah berhala dan arca yang 

disembah dan dipuja-puja. Hal ini berdasarkan surat al-Anbiya‟ ayat 98, 

“Sungguh kamu (orang kafir) dan orang yang kamu sembah selain Allah 
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SWT, adalah bahan bakar Jahannam. Kamu (pasti) masuk kedalamnya”. 

َها َمََلِئَكة   َعَلي ْ   Ada malaikat khazanah, jumlah mereka ada sembilan belas 

sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Muddatsir ayat 30.   ِغََلظ  Yang 

kasar perangainya.   ِشَداد  Kuat fisiknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 

yang berat, kasar dan keras.  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  َل   Mereka tidak pernah 

mendurhakai perintah Allah SWT.  َيُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلون   Dan mereka senantiasa 

akan slalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.  

Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya saw., didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri 

kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan 

mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian dan 

meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik, gembleng, dan ajarilah 

keluarga kalian, perintahlah mereka untuk taat kepada Allah SWT dan 

laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan 

didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api 

neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya 

menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain 

menyala dengan kayu bakar. 

Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka 

untuk taat kepada Allah SWT, mencegah mereka dari bermaksiat kepada-Nya, 
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menjalankan perintah Allah SWT terhadap mereka dan memerintahkan mereka 

untuk melaksanakan perintah-Nya, serta mendukung dan membantu mereka 

untuk menjalankan perintah Allah SWT. Apabila kamu melihat kemaksiatan, 

kamu hardik dan cegahlah mereka. Di antara ayat yang memiliki makna serupa 

adalah, firman Allah SWT : "Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan 

shalat dan sabar dalam mengerjakannya." (Thaahaa : 132). "Dan berilah 

peringatan kepada kerabat - kerabatmu (Muhammad) yang terdekat." (asy-

Syu'araa':214). 

Sejumlah pakar hadits (imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim) 

meriwayatkan dari Abdullah r.a dari Rasulullah SAW., 

 بالصَلة أبناءكم مروا: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال,قال عنو اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن
ادلضاجع يف بينهم وفرقوا, سني لعشر عليها واضربوىم, سني لسبع  

"Dari Abdullah bin Amr r.a, berkata Rasulullah SAW, Perintahkanlah 

anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun, 

pukullah mereka supaya mau mengerjakan shalat pada usia sepuluh 

tahun, dan pisahkanlah di antara tempat tidur mereka”. (HR. Abu Daud) 

Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Tirmidzi dan Hakim dari Amr bin Sa'id Ibnul Ashi : 

حسن أدب من أفضل حنل من ولدا والد حنل ما  
“Tidak ada suatu pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik 

dari adab yang baik". (HR. At-Tirmidzi) 

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadits 

Abdul Malik Ibnur Rabi bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya (Samurah 

bin Jundub r.a.), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 

 اهلل صلى اهلل رسول قال: قال جده عن أبيو عن سربة بن الربيع بن ادللك عبد عن
عليها فضربوه, عشرسني بلغ فإذا, سني سبع بلغ إذا بالصَلة الصيب مروا وسلم عليو  
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“Dari Abdul Malik Ibnur Rabi bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya 

(Samurah bin Jundub r.a.), ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 

Perintahkanlah anak kecil untuk mengerjakan shalat apabila telah 

mencapai usia tujuh tahun. Jika sudah mencapai usia sepuluh tahun, 

maka pukullah ia supaya mau mengerjakan shalat”. (HR. At-Tirmidzi) 

Adh-Dhahhak dan Muqatil menuturkan merupakan sebuah hak dan 

kewajiban yang harus ditunaikan seorang Muslim 6untuk mengajari dan 

mendidik keluarganya, kerabatnya dan budak-budak miliknya tentang apa 

yang diwajibkan Allah SWT atas mereka dan apa yang Dia larang bagi 

mereka. Ibnu farir mengatakan, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan 

agama dan kebaikan adab, etika, dan tata krama yang mutlak diperlukan 

kepada anak-anak kita. Yang dimaksudkan dengan manusia dalam ayat ini 

adalah orang-orang kafir, sedangkan batu adalah berhala dan arca yang 

dijadikan sesembahan selain Allah SWT. Hal ini berdasarkan ayat, 

"Sungguh, kamu (orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah, 

adalah bahan bakar jahannam." (al-Anbiyaa': 98). Sedangkan yang 

dimaksud dengan ahl (keluarga) adalah istri, anak-anak dan pembantu. Ayat 

ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang pendidik dan pengajar 

harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. 

"Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-Tahriim: 6). 

Di atas neraka terdapat khazanah tentang malaikat penjaga dan 

petugas neraka yang bertugas menjalankan urusan neraka dan mengadzab 

para penghuninya. Para malaikat itu berperangai sangat kasar dan bengis, hati 

mereka telah disterilkan dari perasaan iba dan belas kasihan kepada orang-
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orang yang kafir terhadap Allah SWT. Para malaikat itu sangat keras dan 

bengis terhadap orang-orang kafir, bentuk fisiknya sangat kekar, kuat dan 

sangat menakutkan. Mereka tidak kenal kata belas kasihan kepada orang-

orang kafir ketika orang-orang kafir meminta belas kasihan kepada mereka. 

Mereka memang diciptakan untuk tugas mengadzab. Jumlah mereka ada 

sembilan belas malaikat yang mereka itu adalah malaikat Zabaniyah neraka, 

sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut.  

Mereka memiliki keistimewaan melakukan ketaatan secara total 

kepada Allah SWT. Mereka tidak akan menentang dan melanggar perintah-

perintah Allah SWT. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada 

mereka dengan penuh semangat tepat pada waktu yang telah ditentukan, tidak 

memperlambat dan tidak pula mempercepatnya, sedang mereka mampu 

menjalankan dan melaksanakannya. Maksud dari penyebutan dua kalimat ini  

يُ ْؤَمُرونَ  َما َويَ ْفَعُلونَ  أََمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَ ْعُصونَ  َل    adalah kalimat yang pertama adalah 

dalam konteks waktu yang lalu, sekaligus untuk menegaskan makna ath-

Thawaa'iyyah (kepatuhan, ketaatan, sikap menurut) karena makna tidak 

mendurhakai berarti identik dengan makna melaksanakan perintah, serta 

untuk menegaskan bahwa mereka steril dari sikap sombong, angkuh, dan 

ketidaksudian, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat sembilan belas 

surah al-Anbiyaa' , "tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya." 

Sedangkan kalimat yang kedua adalah dalam konteks waktu yang 

akan datang, sekaligus untuk menegaskan pengertian segera melaksanakan 

dan menjalankan perintah serta menegaskan bahwa mereka steril dari sikap 
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lamban dan malas, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat sembilan 

belas surah al-Anbiyaa', "Dan tiada pula mereka merasa letih." 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui, setelah ayat pertama dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keluarga sakinah, sedangkan 

ayat kedua berbicara mengenai persoalan-persoalan dalam rumah tangga 

maka dalam ayat terakhir dalam penelitian ini, Allah menjelaskan solusi 

bagaimana sebuah keluarga harus dijalankan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, 

ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang 

yang beriman kepada Allah SWT, untuk memelihara, menjaga dan 

memperisai diri mereka dan keluarga meraka dari api neraka, serta taat 

kepada Allah SWT dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Sebab bahan bakar api neraka adalah manusia dan 

batu (berhala yang dijadikan sesembahan). 

Dalam ayat ini beliau juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya 

mengerjakan sholat pada usia tujuh tahun dan memukulnya pada usia sepuluh 

tahun agar mau mengerjakan sholat. sebab, mengenalkan agama dan 

menanamkan benih-benih keimanan dihati anak sejak usia dini sangat penting 

sebagai pondasi kehidupannya kelak. Bahkan merupakan sebuah hak dan 

kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim untuk mengajarkan dan 

mendidik keluarganya dan kerabatnya tentang agama, adab, etika dan tata 

krama yang baik. 
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C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir Dan Wahbah Az-Zuhaili 

Tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

Ibnu Katsir adalah ulama abad pertengahan yang memakai sumber 

penafsiran bil ma‟tsur sehingga dalam penafsirannya Ibnu Katsir tidak panjang 

lebar dalam penafsiran. Dalam menafsirkan Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah di surat Ar-rum ayat 21 misalnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: 

“Inti dari sebuah hubungan antara suami dan istri adalah ketenangan, rasa 

bahagia, serta ketetapan hati.  Diciptakannya laki-laki dan perempuan agar 

dapat berkembang biak dengan melalui proses yang dalam ayat di atas 

disebutkan sebagai kata taghsha yang asal maknanya tutup sesuatu yang 

menutupi dari bagian atas, sedangkan al-Ghashiyah bermakna naungan yang 

menaungi manusia dari awan. Kata ini digunakan sebagai kinayah dari 

jima‟. Keberadaan keturunan ini yang diharapkan kedua orang tua yang 

akan memunculkan rasa syukur kepada sang pencipta.”
54

 

Namun, Wahbah Az-Zuhaili adalah penafsir abad kontemporer yang 

menjelaskan penafsirannya panjang lebar karena dalam penafsirannya Wahbah 

Az-Zuhaili memakai penafsiran bil Ra‟yi. 

Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti 

petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah Dia menciptakan 

kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan 

kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari 

tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, 

kenyamanan dan kekeluargaan. Allah SWT juga menjadikan rasa 

mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan 

supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi 

berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah 

tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah 

pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta 

ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar 

bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang 

dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan 

mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, 

karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, 

karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya 

                                                           
54

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, (Pustaka Imam Syafi’i: Bogor), Terj. M. Abdul Ghoffar, ,Hal. 
363 
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keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya. 

Sesungguhnya pada semua itu penciptaan dan pengadaan asal-usul manusia 

dari tanah, menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama dan berasal dari 

diri laki-laki, serta penguatan dan pengukuhan jalinan hubungan di antara 

keduanya dengan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih-benar benar 

terdapat tanda bukti yang menunjukkan Sang Khaliq yang mewujudkan, 

mengadakan, memberi nikmat dan karunia, bagi orang yang memerhatikan, 

mencermati, merenungkan, dan memikirkan sebab-sebab kehidupan, 

terwujudnya berbagai hasil, serta terbangunnya jalinan hubungan 

berdasarkan hikmah, mashlahat, aturan, tatanan dan sistem yang luar 

biasa.
55

 

Setelah dilihat dari penafsiran dari kedua mufassir diatas adalah terdapat 

perbedaan penafsiran mengenai konsep keluarga sakinah, mawadah warahmah. 

Menurut Ibnu Katsir bahwa hubungan yang terjalin dalam keluarga keberadaan 

keturunan (anak) yang diharapkan kedua orang tua yang akan memunculkan rasa 

syukur kepada sang pencipta. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu Allah 

SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-

laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam 

menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. 

Setelah kita baca dua penafsiran di atas bisa diambil kesimpulan bahwa 

konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Ibnu Katsir adalah 

hadirnya keturunan biologis yang menjadi perantara ketenangan dan ketentraman 

dalam keluarga.  

Sedangkan, Wahbah Az-Zuhaili lebih condong pada saling bersinergi dan 

saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup 

secara bersama-sama akan membuat suami istri akan lebih terbentuk keluarga 

sakinah mawaddah warahmah.  

                                                           
55

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani), 
hal.92 
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Jadi, titik kesamaan diantara kedua penafsiran Ibnu Katsir dan Wahbah 

Az-Zuhaili adalah kerjasama antar kedua belah pihak suami dan istri dalam 

kebaikan akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. 

Kekompakan dalam keluarga dalam suatu bidang akan berpengaruh pada 

kerukunan rumah tangga yang terjalin dari sebuah rumah tangga. 

D. Diskusi dan Interpretasi Tentang Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah Menurut Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili 

Setelah apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya terkait 

pandangan Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili dalam konsep keluarga sakinah 

mawaddah warahmah maka penulis menyimpulkan bahwa masalah keluarga 

adalah masalah yang menggelisahkan, sebab banyak keluarga yang belum berhasil 

dalam membangun rumah tangganya, bahkan banyak yang karam dalam 

perjalanan sebelum sampai pada pantai harapan. Dalam hal ini, Islam menetapkan 

bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah yang dilandasi 

dengan mawaddah, dan warrahmah.
56

 Tidak mudah membangun keluarga yang 

sakinah. Keluarga ibarat sebuah organisasi yang harus saling bekerjasama, bahu-

membahu untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan yang paripurna adalah saat 

seluruh anggota saling menjaga dan merasakan ketenangan di dunia dan akhirat. 

Hidup bersama di dunia dan berkumpul kembali di jannah-Nya.  

Adapun konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah yang penulis 

temukan dalam penelitian ini dari kedua mufassir ialah pertama ialah kuatnya 

hubungan dengan Allah, sehingga setiap anggota keluarga dapat melakukan apa-

                                                           
56

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur‟an Tematik, (Jakarta: Kamil Pustaka, 

2014), hal. 37. 
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apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya serta dapat 

menjaga diri mereka dan keluarganya dari panasnya api nereka. Dalam hal ini 

hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati, 

ketenangan jiwa dan rasa bergantung hanya kepada Allah semata. Keteguhan hati 

dapat diwujudkan dengan pendekatan diri kepada Allah, sehingga ia merasakan 

kebersamaan Allah dalam segala aktifitas dan selalu merasa diawasi Allah dalam 

segala tindakan. Perasaan tersebut harus dilatih dan ditumbuhkan dalam 

lingkungan keluarga, misalnya melalui pembiasaan keluarga untuk melaksanakan 

ibadah nafilah secara bertahap dan dimutaba‟ah  bersama, seperti : tilawah, shalat 

tahajjud, shaum, rutin bersedekah, berdoa, pembacaan al-ma‟tsurat pagi dan 

petang dan lain sebagainya. Pembiasaan dalam aktifitas tersebut dapat menjadi 

sarana menjalin keakraban dan persaudaraan (ukhuwah) seluruh anggota keluarga, 

dan yang penting dapat menjadi sarana mencapai taqwa. 

Kedua adanya cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga terutama 

suami isteri. Hal ini harus dilandaskan dengan rasa mahabbah karena Allah. Sebab 

kecintaan yang dilandaskan karena Allah akan menuntun keduanya dari 

mengaharap kepada sesuatu yang pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan, 

kemaksiatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan dengan adanya cinta 

kasih ini maka akan menimbulkan keharmonisan dalam sebuah keluarga, yang 

akan berdampak positif bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya, Kehidupan 

suami-istri adalah kehidupan yang berpeluang mengalami kesulitan-kesulitan 

seperti beban pekerjaan yang memberatkan, pemenuhan nafkah, pendidikan anak, 

dan lain-lain. Cinta kasih ini yang akan mendorong adanya saling tolong-
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menolong yang dapat meringankan beban satu sama lainnya. Pada saat suami 

tidak dapat menyediakan pembantu rumah tangga, ia dengan rela membantu 

pekerjaan rumah tangga jika istrinya kewalahan melakukannya. Rasulullah saw. 

terbiasa menjahit sendiri bajunya yang robek dan memperbaiki sandalnya yang 

rusak tanpa memberatkan istri-istrinya. Begitu juga istri, pada saat suami 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah untuk keluarga, tidak ragu-ragu 

untuk membantu dan meringankan suaminya. Namun, perlu dipahami, saling 

tolong-menolong bukan berarti kewajiban masing-masing dapat saling 

dipindahkan atau dihilangkan, misalnya suami mengurus rumah dan istri mencari 

nafkah. Sikap tolong menolong antara suami-istri akan semakin mempererat 

persahabatan di antara keduanya.  

Ketiga ialah adanya pendidikan agama dalam sebuah keluarga. Sebab ujian 

akan terus datang selama kita masih ada didunia ini. Jika kita tidak diuji soal 

harta, maka boleh jadi lewat pasangan. Pasangan kita baik, diuji dengan anak. 

Anak baik, diuji dengan ipar juga mertua. Mertua dan ipar baik, diuji dengan 

orang tua. Orang tua baik, diuji dengan tetangga. Tetangga baik, diuji dengan 

teman. Teman baik, diuji dengan kesehatan. Kesehatan baik, keluarga harmonis 

diuji dengan keturunan. Harta pasangan, lingkungan, semuanya baik, maka diuji 

dengan iman. Begitu seterusnya. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Tidak ada 

satu makhluk pun yang terlewatkan dari ujian-ujiannya.  

Artinya: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? 
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Semua itu tidak lebih untuk mengangkat derajat setiap hamba-hambanya. 

Maka penting pendidikan agama dalam sebuah keluarga ialah untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Sehingga 

keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan dapat terwujud.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Tafsir Ibnu Katsir 

Pertama, menjaga diri sendiri dan keluarga. Kedua, nilai ketaatan dalam 

bersikap dalam kehidupan untuk mencari dan memfasilitasinya dengan ilmu 

dan agama. Ketiga, nilai keimanan tentang adanya surga dan neraka untuk 

selalu berhati-hati. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW “janganlah engkau 

tinggalkan keluarga dan anak-anakmu dalam keadaan lemah beragama dan 

pendidikannya”.   

2. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Tafsir Al-Munir 

Pertama memelihara, menjaga dan memperisai diri dan keluarga serta 

kerabat dari api neraka. Kedua taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan 

apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ketiga, 

mengajarkan, mendidik keluarganya dan kerabatnya tentang agama, adab, 

etika dan tata krama yang baik. 

3. Persamaan Dan Perbedaan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah 

Dalam Pandangan Ibnu Katsir Dan Wahbah Az-Zuhaili. 

Persamaannya ialah, patuh dan mendekatkan diri kepada Allah SWT 

sehingga dapat menyadari tujuan dari sebuah pernikahan yakni semata-mata 

untuk meraih ridho-Nya serta menjadi perisai bagi setiap anggota keluarga 

agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 
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Adapun perbedaannya ialah terletak pada proses dalam menjalani hidup 

berumah tangga. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut. 

Saran bagi  peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini lebih diperluas 

lagi demi melengkapi penafsiran ayat-ayat Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah yang rata-rata hanya memfokuskan penekanan pada anjuran belajar 

dan pengajaran Tuhan kepada manusia, serta menambah literatur kajian Al-

Qur‟an dari aspek pemaknaan secara ilmiah terhadap makna Konsep Keluarga 

Sakinah Mawaddah Warahmah. 
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