
■f

C'VI

SjjM* ©£»
-k»-z£

sfc\ ■ *Diterbitkan Oleh :
DEPARTEMEN AGAMA Rl 

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM 

DAN PEMBINAAN SYARI'AH 
TAHUN 2006

Mint. r>fWTt’.‘ \

.1. ■* -J. r’j .

■• va V/mS

c-^« ''. S* .:s*- ■ ’• .’’5 <

■' • A A-

X*

5*"^

■ .



MILIK OEPARTEMEN AGAMA RI 

TIDAi< OIPERlUALBEUICAN 

MODUL PEIATIHAN 
MOTIVATOR KELUARGA 

SAKINAH 

Diterbitkan Oleh : 

DEPARTEMEN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM 
DAN PEMBINAAN SYARl'AH 

TAHUN 2006 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, alhamdulillah pada tahun anggaran 2006 Direktorat Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Departemen 

Agama dapat menerbitkan Buku Modul Pelatihan Motivator Keluarga 

Sakinali. 

Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya 

hingga hari kiamat. 

Dalam rangka melaksanakan misi Pembinaan Gerakan Keluarga 

Sakinah saat ini telah diprioritaskan empat program utama yaitu 

penurunan angka perselisihan perkawinan dan perceraian, pendidikan agama 

dalam keluarga dalam upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan 

dan akhlaqul karimah, pemberdayaan ekonomi keluarga pra sakinah 

sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya. 

Salah satu tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara 

masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang 

melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang 

bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

Semoga Buku Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinalz yang 

sederhana ini dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi para guru/ustadz 

Keluarga Sakinah, penyuluh di lingkungan Departemen Agama dan dapat 

dimanfaatkan oleh umat Islam secara keseluruhan. 

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

kepada Tim Penyusun buku ini atas kerja kerasnya sehingga dapat 
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diterbitkan buku tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin. 

Jakarta, Agustus 2006 

Wassalam 
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SA MB UTAN 

DIREKTURJENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Allzamdulillahi Rabbil 'alamin, tiada ucapan yang layak kami panjatkan 
kecuali untaian mutiara syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta 'ala 
atas segala anugerah yang tiada terkira, sehingga buku Modul Pelatilzan 
Motivator Keluarga Sakinah ini dapat diterbitkan dan digandakan sesuai 
waktu yang telah ditetapkan. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas panutan 

dan junjungan kami yang mulia, penutup para nabi dan rasul, Muhammad 

Sallallalzu 'alaihi wasalam, dan tiada luput pula panjatan keselamatan 

semoga tercurah kepada kaum kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh 

kaum muslimin yang senantiasa istiqamah menapakijalan kebenaran Ilahi 

( al-shirath al-mustaqim). 

Dalam sistem ajaran Islam, keluarga (usrah) memiliki kedudukan yang 

sangat penting. Digambarkan oleh para cendekiawan muslim bahwa 

keluarga adalah cikal bakal, sumber inspirasi dan pondasi peradaban. 

Artinya, melalui keluargalah kaum muslimin mengawali derap langkah 

pengabdian yang sesungguhnya, mulai dari menata dirinya sendiri agar 

siap memasuki jenjang perkawinan, mengelola keluarga. hingga 

menyiapkan generasi-generasi masa depan yang mampu berkompetisi 

dan berakhlaq mulia. Dengan pencapaian seperti itu maka sebuah 

keluarga dapat diandalkan untuk ikut serta membangun tatanan masyarakat 

yang lebih beradab. 
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Menyadari kedudukan penting keluarga tersebut, maka diperlukan 

beragam program strategis yang dapat mengantarkan keluarga pada 

tujuan yang mulia. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Departemen 

Agama telah berupaya sungguh-sungguh menjawab permasalahan di atas 

dengan menerbitkan buku yang kini terhidang di hadapan pembaca ini. 

Duku ini disajikan untuk menjadi pegangan bagi guru keluarga sakinah, 

kendati tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan pula oleh umat 

Islam secara keseluruhan. Dengan terbitnya buku ini diharapkan proses 

pendewasaan, pengembangan inisiatif untuk menentukan pilihan yang 

positif dalam kehidupan rumah tangga dan meningkatkan kualitas 

kehidupan keberagaman keluarga sakinah semakin meningkat. 

Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Tim Kerja Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 

Ditjen Bimas Islam Departemen Agama atas diterbitkannya buku ini. 

Semoga jerih payah mereka itu mendapatkan balasan Allah Sublzanalw 

wa Ta'ala sebagai amal ibadah di akhirat kelak; dan Semoga buku ini 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

Agustus 2006 
t Jenderal 

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA 
Nip. 150 221 98 
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NO. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

STRUKTUR MODUL PELATIHAN MOTIVATOR 
KELUARGA SAKINAH 

MOD UL MA TERI JPL KET 

I Kebijakan Umum dan Program Kerja 
Ditjen Bimas Islam 4 1 Jpl 45 rnenit 

II Kebijakan Teknis dan Program Kerja 

Direktorat Urusan Agama Islam dan 

Pembinan Syari'ah 4 

III Optimalisasi Gerakan Keluarga 
Sakinah 6 

IV Pendidikan Agama Dalam Keluarga 4 

v Akad Nikah 2 

VI Hukum Perkavjinan 2 

VII Ilmu Jiwa Perkawinan 4 

VIII 
Penanaman Nilai Keimanan, 4 

Ketaqwaan dan Akhlaqul Karimah 

IX Tuntunan Ibadah 4 

x Teknik Konsultasi Perkawinan dan 

Keluarga 4 

XI Strategi Pengembangan Baca Tulis 

Al-Qur'an 6 

XII Diskusi Kelompok Menyusun 

Rencana Kegiatan 2 

XIII Diskusi Penyusunan Rencana Tindak 
Lanjut Peserta 2 

Jumlah 48 
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A. TUJUAN: 

Umum: 

Khusus : 

MODULI 

KEBIJAKAN DITJEN BIMAS ISLAM 

Agar peserta pelatihan memahami arah kebij aksanaan 

Umum Ditjen Bimas Islam untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

1. Peserta mampu memahami visi, misi dan Program 

Ditjen Bimas Islam Peserta mampu menjabarkan 

kebijaksanaan Ditjen Bimas Islam ke dalam 

program kongkrit di lapangan. 

2. Mampu mengidentifikasi masalah yang timbul dan 

mengantisipasi upaya pemecahannya. 

3. Mampu melakukan koordinasi dengan sektor 

terkait. 

B. METODE PEMBELAJARAN: 
- Ceramah 
- Diskusi · 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN : 
- OHP 

- Papan tulis 

D. WAKTU: 
- 4 jam Pelajaran 
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E. TATA RUANG: 

Ruangan kelas biasa 

F. PROSES PEMBELAJARAN : 

Pengnjar mengadakan curnh pcndapm mcngenni mntcri yang akan 

di bah as. 
P1;ngajar menyampaikan lll3leri. 

Me11dislrnsikan hal-hal yang bcrkail::m dengan visi, misi, program 

d:.111 rngas Ditj(:ll Bi111:is Islam' 

G. l\'IATERI : 
- Terlampir 
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KEBIJAKAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASY ARAKAT ISLAM 

A. LATAR BELAKANG 

1. Pembangunan Agama merupakan upaya mewujudkan agenda 
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan 
pemahaman agama serta kehidupan beragarna. Selain itu 
pembangunan agama. juga mencakup dimensi peningkatan 
kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan 
saling percaya dan hrumonisasi antar kelompok masyarakat. 
Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun 
masyarakat yang memiliki kesadara.n mengenal realitas 
multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, 
sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh 
toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Melalui pembinaan 
kerukunan umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang 
arnan dan &mai dapat di wujudkan. 

2. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di 
masyarakat masih kurang mema.dai. Kehidupan beragama pada 
sebagian masyarakat 1-aru mencapai tataran simbol-simbol 
keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini 
tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, 
praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pomogarfi, pornoaksi dan 
perjudian. Selain itu. angka perceraian yang masih tinggi dan 
ketidakharmonisan keluarga menunjukan masih lemahnya pecan 
keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai 
perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika 
keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran 
agama dengan pemahaman dan pengamalannya. 
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3. Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal 
tesebut terlihat antara lain dari kurangnya sarana dan prasarana 
ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta 
belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Lembaga 
sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan walaupun 
secara nyata telah memberikan kontribusi yang amat besar claim 
pelayanan pendidikan bagi masyarakat, namun sebagian besar 
lembaga-lembaga tersebut belum mampu memerankan fungsi 
sebagai agen perubahan social dalam masyarakat dan mengurangi 
dampak negatif ekstrimisme yang dapat memicu terjadinya 
perselisihan antar kelompok baik dalam satu agama maupun dengan 
agama lain. 

4. Keluarga sebagai institusi sosial paling kecil dalam masyarakat 
memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan pola dan 
prilaku positif. Hal ini mengingat keberadaan keluarga merupakan 
bentuk ikatan batin yang menyatukan individu-individu dalam 
rangka mencapai nilai-nilai kehahagiaan. Nilai-nilai yang tumbuh 
dalam keluarga sarat dan potensial dalam membentuk karakter yang 
penuh dengan norma-norma kasih sayang. 

5. Sebuah suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka 
memantapkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai 
agama yang menempatkan rasa kebersamaan dan sikap toleransi 
serta menghilangkan rasa curiga di kalangan umat Islam dan umat 
beragama lain mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka menunjang 
pembinaan kerukunan dan ukhuwah Islamiyyah. 

6. Oleh karenanya Departemen Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakt Islam berusaha mengembangkan program
program yang bersentuhan dengan pembentukan keluarga sakinah. 
Dimana nilai-nilai sakinah mawaddah wa rahmah (ketenangan dan 
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kasih sayang) menjadi asas utama dalam kehidupan sehari-harinya. 
Sebuah tatanan masyarakat yang beretika dan bermoral tidak dapat 
lercapai bila individu keluarganya hidup dalam ketidakharmonisan. 
Dan sebuah keharmonisan salah satunya dapat diraih melalui 
penerapan pola keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Di 
samping program-program lain yang bersentuhan dengan tugas 
kepenghuluan, pembinaan pangan halal. bimbingan dan pelayanan 
kemesjidan serta pembinaan hukum Islam, penyelenggaraan hisab 
rukyat dan pelayanan sumpah keagamaan. 

B. DASAR HUKUM 

1 . Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2004- 2009; 

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementriar 
Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturar 
Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

5. Pera tu ran Presiden Nomor 10 Tahun 2005 ten tang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia yang telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005; 

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 
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C. ARAH KEBIJAKAN 

Secara umum, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional tahun 2004 - 2009 adalah peningkatan keimanan 
dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menciptakan suasana 
kehidupan intern dan antar umat beragama yang rukun dan harmonis, 
serta mendorong masyarakat agar berakhlak mulia d<;llam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara khusus, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 bidang agama adalah: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh 
lapisan masyarakat; 

2. Peningkatan peran serta Iembaga sosial keagamaan dan lembaga 
pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional ; 

3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 
pada semua j al ur, jenis dan jenj ang pendidikan; 

4. Peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agama; 

5. Peningkalan kerukunan intern dan antar umat beragama dalam rangka 
terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran dan saling 
menghormati; 

6. Peningkatan kualitas tenaga penghulu dan pelayanan keagamaan 

lainnya; 

7. Peningkatan kesadaran masayarkat dalam membayar zakat, wakaf, 
infaq, sadaqah serta peningkatan profesionalisme pengelola. 
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D. VISI DAN lVIISI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN 
MASYARAKAT ISLAM 

VISI 
Terwujudnya Masyarakat Islam yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul 
karimah serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin pada 
Perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

l\1ISI 

I. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, dan perlindungan 
terhadap masyarakat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya; 

2. Mengoptimalkan peranan KUA dalam pembinaan keluarga sakinah 
dan kehidupan beragama; 

3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam 
mengkonsumsi produk halal; 

4. Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar 
Islam; 

5. Meningkatkan peran pengelola zakat yang lebih propesional, 
transparan, dan amanah dalam menumbuhkembangkan kesadaran 
dan potensi ekonomi masyarakat Islam; 

6. Meningkatkan fungsi aset wakaf sebagai sarana pengembngan 
potensi ekonomi. 

E. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Kebijakan program-program pembangunan bidang agama 
diharapkan dapat mendukung tiga agenda prioritas rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional, yaitu : (1). Meningkatkan kesejahteraan 
rakyat; (2). Memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3). Mempercepat reformasi. 
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Untuk itu, pembangunan bidang agama dalam tahun 2006 
dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan 
beragama antara lain : 

l. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan 
Jabatan Fungsional Penghulu 

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Biaya 
Nikah Rujuk 

3. Penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang SighotTa'lik Talak 
dalam Perkawinan 

4. Penyempurnaan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan 
Nikah Rujuk 

5. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan di luar negeri 

6. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pencetakan Buku Nikah 
dengan menggunakan kertas security printing dan alat/hologram 

7. Penyusunan Rancangan Undang-undang Terapan Peradilan 
Agama Bidang Perkawinan 

8. Sosialisasi Rancangan U ndang-undang 

9. Pembuatan Pedoman/Juklak tentang Pendidikan/Kursus Calon 
Pengantin 

10. Penyusunan Rancangan Undang-undang Jami nan Produk Halal 

11. Penyusunanjuklak sosialisasi, konsultasi publik Jaminan Produk 
Halal 

12. Penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Tata 
Kerja Badan Kesejahteraan Masjid 

13. Penyusun'an juklak Pedoman Pemberian bantuan/rehab masjid/ 
musholla 

14. Penyusunan Peraturan Menteri Agama ten tang Susunan Pengurus 
Badan Kesejahteraan Masjid Periode Tahun 2006 - 2009 

Modul Pelatiha11 Motivator Kelilarga Sakin(l/1 9 
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15. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang 
Penetapan Awal Bulan Qomariyah 

16. Penyempurnaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama 

F. PENUTUP 

Demikian Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 
2004 - 2009, semoga dapat dijadikan bahan diskusi pada rapat kerja 
para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Rektor UIN se -
Indonesia. 

ral Bimas Islam 

Prof. DR Nasaruddin Umar, MA 
NIP. 150 221 980 
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MODULII 
KEBIJAKAN TEKNIS DAN PROGRAM KERJA 

DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM 
DAN PEMBINAAN SYARI' AH 

A. TUJUAN: 

Umum Agar para peserta memahami/mengenal kebijakan 

teknis, visi, misi dan program kerja Direktorat 

Urusan Agama. 

Khusus 1. Peserta mampu menjabarkan kebijakan 

teknis dan program kerja Ditura Islam. 

2. Peserta mampu mengidentifikasi masalah yang 

timbul dan mengantisipasi upaya pemecahan 

mas al ah. 

3. Mampu melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait untuk pelaksanaan program. 

B. METODE PEMBELAJARAN : 
- Ceramah 

- Tanya Jawab 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN : 

- OHP 
- Papan tulis dan spidol 

D. WAKTU: 

- 4 jam Pelajaran 

E. TATA RUANG : 

- Ruangan_ kelas biasa 
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F. PROSES PEMBELAJARAN : 
Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan 
dibahas. 
Pengajar menyampaikan materi. 

- Mengidentifikasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Ditura 
Islam dan Pembinaan Syari'ah Ditjen Bimas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji. 

G. MATERI: 
- Terlampir. 
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KEBIJAKAN TEKNIS 
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM 

DAN PEMBINAAN SYARIAH 
TAHUN 2006 - 2007 

A. LATAR BELAKANG 

1. Pembangunan Agama merupakan upaya mewujudkan 
masyarakat yang bcrakhlak mulia, maju, mandiri 
dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan penuh 
toleransi, selaras, seimbang clan berkesinambungan. 
Sej a Ian denga n i tu pem ban gun an agama menj au i 
prioritas dan sebagai bagian ridak terpisahkan dari 
pembangunan nnsional. 

2. Perkembangan kehidupan beragama selama ini 
rel a ti f men ggem bi raka n tern tam a pad a ti ngkat 
pelaksanaan ritual keagaman yang didukung olch 
meningkatnya pcnyediaan sarana dan fasilitas 
keagamaa n. Ke hid u pan keaga maa n tamp a k ki an 
semarak yang terefleksikan dalam kegiatan-kegiacan 
keagamaan yang tumbuh subur di mesjid, surau dan 
tempat ibadah lainnya. Umat beragama terlihat 
begitu giat dan makin bergairah dalam menjalankan 
dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. 
Umat Islam scmakin sadar bahwa nilai-nilai ]slam 
perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hnri. 
Pengkajian dan pendalaman agama juga intcnsif 
dilakukan unlllk meningkatkan kcimanan dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Pcmbangunan bidang agama juga memberi andil 
cukup besar dalam meningkatkan kcsejahteraan 
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masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 
dalam membayar zakat, wakaf, infaq, sadaqah dan dana 
keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan 
kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam dan 
kegiatan masyarakat lainnya. 

3. Namun dalam kenyataannya pembangunan agama masih 
dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang 
sangat memprihatinkan seperti prilaku asusila, praktek korupsi, 
kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. 
Demikian juga kecenderungan makin lemahnya pengamacan etika 
dan nilai-nilai agama, prilaku permissif, meningkatnya angka 
perceraian, ketidak harmonisan keluarga, tawuran, pomografi dan 
porno aksi. Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa akhlak 
mulia tampak menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. 
Berbagai prilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas 
agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok 
antara nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial. 
Selain itu dalam beberapa tahun terakhir muncul ketegangan 
sosial yang melahirkan konflik intern dan antar umat beragama 
dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara 
sempit karena pemahaman yang belum memadai, ketimpangan 
dan ketidak adilan sosial ekonomi, tingkat pendidikan yang masih 
rendah serta penegakkan hukum yang masih lemah. 

4 . Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 
walaupun secara nyata telah memberikan kontribusi yang amat 
besar dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat, narnun 
sebagian besar lembaga-lembaga tersebut belum mampu 
memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam 
niasyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme yang 
dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok baik dalam 
satu agama maupun dengan agama lain. 
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5. Keluarga sebagai institusi sosial paling kecil dalam masyarakat 
memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan pola dan 
prilaku positif. Hal ini mengingat keberadaan keluarga 
merupakan bentuk ikatan batin yang menyatukan individu
individu dalam rangka mencapai nilai-nilai kebahagiaan. Nilai
nilai yang tumbuh dalam keluarga sarat dan potensial dalam 
membentuk karakter yang penuh dengan norma-norma kasih 
sayang. 

6. Sebuah suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam 
rangka memantapkan pendalaman, penghayatan dan pengamalan 
nilai-nilai agama yang menempatkan rasa kebersamaan dan sikap 
toleransi serta menghilangkan rasa curiga di kalangan umat Islam 
dan umat beragama lain mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka 
menunjang pembinaan kerukunan dan ukhuwah Islamiyyah. 

7. Oleh karenanya Departemen Agama dalam hal ini khususnya 
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
berusaha mengembangkan program-program yang bersentuhan 
dengan pembentukan keluarga sakinah. Dimana nilai-nilai 
sakinah mawaddah wa rahmah (ketenangan dan kasih sayang) 
menjadi asas utarna dalam kehidupan sehari-harinya. Sebuah 
tatanan masyarakat yang beretika dan bermoral tidak dapat 
tercapai bi la individu keluarganya hid up dalam 
ketidakharmonisan. Dan sebuah keharmonisan salah satunya 
dapat diraih melalui penerapan pola keluarga sakinah dalam 
kehidupan sehari-hari. Di samping program-program lain yang 
bersentuhan dengan tugas kepenghuluan, pembinaan pangan 
halal, bimbingan dan pelayanan kemesjidan serta pembinaan 
hukum Islam, penyelenggaraan hisab rukyat dan pelayanan 
sumpah keagamaan. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, 

Talak dan Rujuk; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 

tentang Rencana Pembangunan Janglrn Panjang Menengah 

Nasional Tabun 2004-2009; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2005 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 

Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 

Kementrian Negara Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia yang telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 

C.SASARAN 
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1. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi 

seluruh lapisan masyarakat; 
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2. Meningkatnya peran serta lembaga sosial keagamaan dan 

lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional; 

3. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 

4. Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 

agama; 

5. Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama 

dalam rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleransi 

dan saling menghormati; 

6. Meningkatnya kualitas tenaga penyuluh agama, penghulu, dan 

pelayanan keagamaan lainnya; 

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, 

wakaf, infaq, shodaqoh, serta meningkatnya profesionalisme 

pengelola. 

D. ARAH KEBIJAKAN 

Secara umum, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah tahun 

2006 adalah peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa, menciptakan suasana kehidupan intern dan antar 

umat beragama yang rukun dan harmonis, serta mendorong 

masyarakat agar berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Secara khusus, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2006 bidang agama adalah : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi 

seluruh lapisan masyarakat; 

2. Peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dan 

lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan nasional; 
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3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 

4. Peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan agama; 

5. Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama dalam 

rangka terwujudnya kehidupan yang harmonis, toleran dan saling 

menghormati; 

6. Peningkatan kualitas tenaga penghulu dan pelayanan keagamaan 
lainnya; 

7. Peningkatan kesadaran masayarkat dalarn membayar zakat, wakaf, 
infaq, sadaqah serta peningkatan profesionalisme pengelola. 

E. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 

18 

Program-program pembangunan bidang agama diharapkan dapat 
mendukung tiga agenda prioritas rencana Pembangunan nasional 
(REPENAS), yaitu : (1). Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2). 
Memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; dan (3). Mempercepat reformasi. 

Untuk itu, pembangunan bidang agama dalam tahun 2006 
dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan 
beragama; peningkatan pemahaman; pengamalan dan pengembangan 
nilai-nilai keagamaan; peningkatan kerukunan umat beragama; 
peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan; serta pemberdayaan 
dan peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga sosial keagamaan dan 
lembaga pendidikan keagamaan, khususnya Program Di rektorat 
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah : 

I. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan 
kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, 
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mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah tertatanya sistem kelembagaan 
dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana 
keagamaan guna memberi kemudahan bagi umat beragama dalam 
menjalankan ibadah. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi : 
a. Memberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah dan 

pengembangan perpustakaan tempat peribadahan; 
b. Meningkatkan pelayanan nikah melalui peningkatan kernampuan 

dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan 
rehabilitasi balai nikah dan penasehat perkawinan (KUA); 

c. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat 
pembelajaran rnasayarakat melalui bantuan untuk pengembangan 
perpustakaan; 

d. Meningkatkan pelayanan pembinaan keluarga sakinah; 
e. Meningkatkan pembinaan jarninan produk halal dan pelatihan bagi 

pelaku usaha ,auditor, serta rneningkatkan. kerja sama sektor terkait 
di bidang produk halal; 

f. Memberikan bantuan kitab suci; 

g. Meningkatkan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat; 

h. Melanjutkan pengembangan sistem informasi Urusan Agama 
Islam; dan 

i. Meningkatkan kualitas tenaga pelayanan keagamaan. 

2. Program Pembinaan Keluarga Sakinah 

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan 
Pembinaan Syariah adalah melakukan pembinaan terhadap keluarga 
terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena bila di tingkat 
keluarga saja sudah tercapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian, 
ini merupakan cerminan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang makmur. 
Atau yang sering kita dengar baldatun thayyibatun warabbun ghafur. 
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Pembangunan keluarga harus dimulai dari hal yang paling dasar 
yaitu pernikahan. Artinya seseorang sebelum membina keluarga hams 
mengikuti prosedur hukum dan peraturan agama yang berlaku yaitu 
melakukan pernikahan di depan penghulu dan dihadiri oleh saksi
saksi. Pernikahan yang dilakukan harus mengikuti peraturan 
perundang-undangan. Di mana pernikahan tersebut harus tercatat 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjaga kebesaran (sum'ah) keluarga serta untuk menghindari hal
hal yang tidak diinginkan ketika pernikahan harus berakhir dengan 
perceraian. Karena perkawinan liar atau di bawah tangan. dianggap 
tidak sah secara hukum atau peraturan agama. lni akan berakibat 
pada sulitnya pengurusan status anak dan penentuan hak waris. Oleh 
karena itu maka pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama 
sesuatu yang wajib dan tidak boleh disepelekan. 

Ketika pernikahan sudah ditangani dan dibenahi dengan baik 
melalui pembenahan sarana dan prasarananya, maka Urusan Agama 
Islam memiliki tugas bagaimana agar keluarga dapat beribadah secara 
berjamaah di masjid. Masjid disamping tempat ibadah adalah juga 
untuk pembinaan umat. 

Setelah pernikahan dilakukan, yang perlu dipikirkan juga bagi 
setiap individu muslim adalah hal-hal yang berhubungan dengan 
makanan dan minuman yang dikonsumsinya sehari-hari. Karena hal 
tersebut berkaitan erat dengan pembentukan watak dan moral pasangan 
tersebut atau keturunan yang dihasilkannya. Maka kebuttihan akan 
rnakanan dan minuman yang memenuhi standar halal dan baik (toyyib) 
mutlak diperlukan. Karena ini menyangkut pemberian legalitas haram 
atau halal, maka pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai 
fasilitator dan regulator memiliki kewajiban membuat peratu ran atau 
produk hukum yang dapat memberikan jaminan produk halal kepada 
setiap produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim Indonesia. Namun 
hal tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena belurn adanya 
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payung hukum yang secara resmi menjelaskan tentang 
keberadaan lcmbaga resmi yang memberikan jaminan dan 
kepastian produk halal. Bila saja hal itu dapat terwujud maka 
fungsi Dcpartemen Agama, MUI dan LPOM sebagai lembaga 
pengawasan dan pemberian label halal kepada setiap produk yang 
menyebar luas di masyarakat akan semakin jelas. 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya tidak 
dapat hidup menyendiri dan teralienasi dari lingkungan masyarakat 
yang berada di sekelilingnya. Oleh karenanya hidup bermasyarakat 
dan bermitra dengan sesamanya sebuah kebutuhan yang tidak dapat 
ditawar-tawar lagi. Dengan berhubungan dan bermitra dengan 
sesamanya manusia dapat mewujudkan banyak ha!, angan-angan 
dan cita-citanya. Karena bila kemitraan terganggu maka otomatis 
akan terganggu kehidupan manusia secara umum. 

Dari kebutuhan di atas URAIS ingin membangun sebuah 
keluarga Islam yang mengikuti tuntunan al Qur'an dan Sunnah. 
Sehingga cita-cita membentuk keluarga muslim sakinalz, mawaddah 

waralzmalz akan dapat terwujud dan terealiasi dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menu juke sana URAIS telah 
menyusun beberapa kegiatan dan program untuk mendukung 
tercapainya cita-cita tadi. 

F. PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT URUSAN AGAMA 
ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH TAHUN 2006-2007 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagai 
salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dalam melaksanakan programnya selalu mengacu 
kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama sesuai dengan 
restrukturisasi dan pengembangan organisasi Departemen Aga ma 
yang ditetapkan. 
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Mengacu kepada ketentuan tersebut, tugas dan kewajiban 
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah 
melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Bimbingan Masyarakat 
Islam di Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Urusan 
Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut : 

1. Penyiapan visi, misi dan kebijaksanaan teknis Bidang Urusan 
Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 

2. Perumusan standar Nasional bimbingan di bidang Kepenghuluan, 
Pemberdayaan KUA, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan 
Produk Halal, Pembinaan Pelaksanaan Tugas Kemesjidan Berta 
Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat. 

3. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Urusan Agama Islam 
dan Pembinaan Syariah. 

4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan evaluasi di Bidang Urusan 
Agarna Islam dan Pembinaan Syariah. 

5. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat. 

Dalarn melaksanakan fungsi tersebut Direktorat Urusan Agama 
Islam dan Peryibinaan Syariah mem iliki visi dan misi. 

Visi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
adalah: 

"Terwujudnya keluarga muslim Indonesia bahagia dan sejahtera 
baik materiil maupun spirituil yang mampu memahami, mengamalkan 
dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaawaan dan akhlaqul 
karimah dalam kelzidupan bemzasyarakat, berbangsa dan bemegara ". 

Adapun misi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah adalah : 
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"Meningkatkan pembinaan kepenghuluan, pembinaan keluarga 
sakinalz, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan kemesjidan, 
pembinaan syariah dan lzisab rukyat meningkatkan kemampuan. 
jajaran. Urusan Agama Islam dalam memberikan pelayanan yang 
prima kepada masyarakat". 

Berangkat dari visi dan misi tersebut yang mengacu pada 
peningkatan kualitas kehidupan beragama yang tertuang dalam DIPA 
Tabun 2006 sebagai berikut: 

1. Subdit Kepenghuluan 

a. Penggandaan Buku Kutipan Akta N Ikah (Model NA) 
b. Penggandaan Akte Nikah (Model N) 
c. Penggandaan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) 
d. Penggandaan Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC) 
e. Pengadaan dan pengiriman Komputerisasi Data Nikah 
f. Pengadaan dan pengiriman Kendaraan Opersional Roda Dua 

motor untuk KUA 
g. Orientasi pembinaan professional penghulu 
h. Pembinaan KUA Percontohan 32 di Jakarta 
1. Orientasi tim penilai angka kredit jabatan fungsional penghulu 
J· Evaluasi dan monitoring Kepenghuluan 

2. Subdit Pembinaan Keluarga Sakinah 

a. Talk show Keluarga Sakinah 
b. Dialog Interaktif Keluarga Sakinah melalui Radio 
c. Pembahasan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang 

Perkawinan 
d. Finalisasi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang 

Perkawinan 
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e. Sosialisasi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang 
Perkawinan 

f. Orientasi Ketrampilan Wira Usaha keluarga Pra Sakinah di 3 
lokasi 

g. Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat nasional 
h. Orientasi konselor keluarga sakinah di 3 lokasi 
1. Orientasi kelompok keluarga sakinah di 3 lokasi 
J. Orientasi guru keluarga sakinah di 3 lokasi 
k. Evaluasi dan monitoring pembinaan keluarga sakinah 

3. Subdit Pembinaan Pangan Halal 

a. Penyusunan modul pelatihan au di tor produk halal 
Penyempurnaan buku modul pelatihan UPGK 

c. Penggandaan Media Motivator UPGK 
d. Penggandaan Buku Pegangan Kader 
e. Penggandaan Buku Penurunan Angka Kematian lbu 
f. Penggandaan Buku Modul Pelatihan UPGK 
g. Penggandaan Media Pelatihan UPGK 
h. Penyusunan RUU Jaminan Produk Halal 
1. Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal 
J· Finalisasi RUU Jaminan Produk Halal 
k. Sosialisasi jaminan produk halal bagi para pejabat terkait di 5 

lokasi 
1. Orientasi motivator produk halal bagi tokoh agama dan 

masyarakat di 5 lokasi 
m. Orientasi pembinaan produk halal di 5 lokasi 
n. Orientasi pejabat pengelola program kesehatan ibu dan anak 
o. Orientasi pemotongan hewan halal di 5 lokasi 
p. Seminar produk halal 
q. Evaluasi dan monitoring program produk halal 

4. Subdit Bina lbadah Sosial 
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a. Orientasi pemberdayaan fakir miskin di 4 lokasi 
b. Orientasi petugas bina ibadah sosial di 4 lokasi 
c. Orientasi pendamping kelompok usaha fakir miskin di 4 lokasi 

d. Pemberian sarana peribadatan 

e. Evaluasi dan monitoring pembinaan pelayanan dan bimbingan 
fakir miskin dan yatim piatu 

5. Subdit Pengembangan Kemitraan Umat 

a. Penyempurnaan dan Penggandaan Buku Ephemeris Hisab 
Rukyat 

b. Penyusunan dan Penggandaan Naskah Taqwim Standar 

c. Rukyatul Hila! Qomariyah Tahun 2006 

d. Sidang Itsbath awal Ramadhan 

e. Sidang Itsbath awal Syawal 
f. Sidang Itsbath awal Dzulhijjah 
g. Honorarium anggota Badan Hisab Rukyat 
h. Pembinaan anak dan remaja di 5 propinsi 
i. Sidang anggota Badan Hisab Rukyat 

J. Lokakarya nasional pej abat kemitraan um at dan tenaga teknis 
Hisab Rukyat 

k. Pengadaan peralatan Hisab Rukyat: 

• Tero pong 

• Theodolit 

• GPS 

• Teleskop 

• Kompas Marinir 

• Kompas Sunto 

• Kompas ukurffamaya . 

• Altimeter 
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• Rubu' 
• Gawang lokasi 
• Kalkulator Scintic 

1. Evaluasi dan monitoring kemitraan dan Hisab Rukyat 

6. Subbag Tata Usaha 

a. Pentaskhihan Al-Qur'an dan terjemah 
b. Pentaskhihan Al-Qur'an dan tafsir 
c. Pentaskhihan surat Yasin 
d. Pentaskhihan Juzamma dan terjemah 
e. Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an 
f. Penggandaan Juzamma dan terjemahannya 
g. Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahannya 
h. Penggandaan Surat yasin 
i. Penggandaan Tafsir Al-Qur'an 
j. Pertemuan koordinasi nasional bi dang urusan agama Islam 
k. Rapat koordinasi teknis pejabat urusan agama Islam wilayah 

barat di Batam 
1. Rapat koordinasi teknis pejabat urusan agama Islam wilayah 

tengah di Bandung 
m Rapat koordinasi teknis pejabat urusan agama Islam wilayah 

timur di Makassar 
n. Pengadaan meubelair : 

• Meja sidang 
• Meja tamu Direktur + Subdit 
• Kursi sidang 
• Lemari perpustakaan 
• Evaluasi dan monitoring Tata Usaha 
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G.PENUTUP 

Demikian Kebijakan Teknis Direktorat Urusan Agama Islam 
dan Pembinaan Syariah dalam Pembangunan Kehidupan Beragama 
tahun 2006 - 2007, semoga dapat dijadikan bahan diskusi dan 
pedoman dalam melaksanakan program di lingkungan Direktorat 
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 

-
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Direktur Urusan Agama Islam 

Dan Pembinaan ~yariah 

C __ Y 
Drs. H. Mudzakir, MM 
NIP.150181684 
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MODUL III 

OPTIMALISASI GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

A. TUJUAN 

1. Umum : Agar para peserta mampu memahami tentang 
maksud dan tujuan Gerakan Keluarga Sakinah dan 

membedakan dengan Gerakan Keluarga Sejahtera. 

2. Khusus: 

a. Peserta mampu memahami tentang latar belakang 

Gerakan Keluarga Sakinah. 

b. Memahami tentang maksud dan tujuan Gerakan Keluarga 

Sakinah. 

c. Peserta mampu menyampaikan penjelasan tentang 

Gerakan Keluarga Sakinah kepada orang lain secara 

benar. 

d. Peserta mampu mengembangkan Gerakan Keluarga 

Sakinah. 

e. Peserta mampu menjadi pelatih materi Gerakan Keluarga 

Sakinah. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok, ABC. 

2. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang : 

a. Latar belakang perlunya Gerakan Keluarga Sakinah. 

b. Pengertian istilah Keluatga Sakinah beserta tingkatannya. 

c. Organisasi dan operasional Gerakan Keluarga Sakinah. 
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c. 

3. Fasilitator membagi 3 kelompok tersebut menjadi kelompok 
pleno, dan masing-masing Ketua Kelompok melaporkan hasil 
sidang masing-masing, Ketua Kelompok melaporkan hasil 
Sidang Kelompoknya dengan OHP atau Filp chart. 

4. Fasilitator memberikan tanggapan dan k.lasifikasi. 

5. Fasilitator memberikan penegasan-penegasan. 

PERLENGKAPAN 

1. Kertas HVS 120 lembar 

2. Kertas manila 10 lembar 

3. Sp idol 10 bu ah 

4. Transparansi 15 lembar 

5. OHP 1 bu ah 

6. Gun ting 4 bu ah 

7. Lem 6 bu ah 

8. White Board 6 bu ah 

D. WAKTU 

Waktu pembelajaran adalah 6 jam pelajaran. 

E. TATA RUANG 

1. Pada Sidang Pleno peserta duduk membentuk huruf U. 

2. Pada Sidang Kelompok peserta membentuk huruf 0. 

F. MATERI 

Materi pembelajaran tentang Gerakan Keluarga Sakinah 
sebagaimana terlampir. 
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PROGRAM PEMBINAAN 
GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

A. PENDAHULUAN 

1. Pembangunan Nasional diarahkan kepada cerwujudnya 
masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, 
berdayasaing, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia 
yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, cinta 
tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang 
serta berdisiplin. 

2. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualicas 
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengall 
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
memperhatikan tantangan global. Dalam pelaksanaannya 
mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, 
berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh, dengan kekuacan 
moral dan etikanya. 

3. Keluarga merupakan institusi sosial yang pen ting, pemegang 
peran kunci dalam kegiatan-kegiatan pokok kern asyaraka tan, 
juga pembentuk karakter yang sangat berpengaruh. Keluarga 
dapat dianggap sebagai penentu baik dan buruknya suatu 
bangsa. Kumpulan beberapa keluarga membentuk suatu 
masyarakat dan selanjutnya tergabung dalam kelompok yang 
lebih besar yang disebut bangsa. 
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4. Memperbaiki keadaan suatu bangsa tidak lain adalah serangkaian 
upaya sungguh-sungguh yang dimulai daii perbaikan kualitas 
keluarga. Kondisi keluarga yang labil akan mudah diombang
ambing oleh keadaan sekitarnya. Tingginya angka kejahatan dan 
prilaku menyimpang lainnya yang memarakkan pemberitaan di 
media massajika ditelusuri maka tidak lepas dari kondisi keluarga 
dimana seseorang dididik dan dibesarkan. 

5. Maka dalam upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda 
bangsa Indonesia serta mewujudkan masyarakat madani yang 
bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia, 
Menteri Agama menerbitkan KMA Nomor 3 Tahun 1999 ten tang 
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

B. PENGERTIAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH 

1. Pengertian istilah: 
a. Membina : penanganan berupa merintis, meletakkan 

dasar, 
melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, 
menyantuni, mengarahkan, serta mengembangkan 
kemampuan suami isteri untuk mewujudkan keluarga 
sakinah. 

b. Keluarga unit terkecil dari susunan kelompok 
masyarakat berupa pasangan suami isteri, mempunyai anak 
atau tidak mempunyai anak. 

c. Sakinah : rasa tenteram, aman dan damai. Seseorang 
akan merasakan hidup sakinah apabila terpenuihi unsur
unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan 
seimbang. 

2. Sedangkan yang dimaksud dengan Keluarga Sakinah adalah 
keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu 
memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan 
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seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga 
dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu 
mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai 
keimanan, ketagwaan, dan akhlak mulia. 

3. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan Pembinaan 
Keluarga Sakinah adalah upaya yang sungguh-sungguh dan terus 
menerus untuk mewujudkan, mengembangkan, dan memelihara 
potensi dan kualitas keluarga dalam kehidupan spiritual dan 
material yang seimbang berlandaskan nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan, dan akhlak mulia. 

C. KRITERIA KELUARGA SAKINAH 

32 

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui 
perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 
spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti 
keimanan, shalat, zakat firah, puasa, sandang, papan, dan pangan. 

2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 
yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan 
material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi 
kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, 
bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial 
keagamaan dengan lingkungannya. 

3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan 
yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 
kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya 
pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam 
keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan 
dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta 
mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul 
karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya. 
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4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, 
dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi surf 
tauladan bagi lingkungannya. 

5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah 
secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan 
pengembangannya, serta dapat menjadi surf tauladan bagi 
lingkungannya. 

D. PROGRAM PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

1. Pendidikan Agama dalam Keluarga. Tugas (kegiatan) ini prinsipnya 
dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk 
mcnanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam 
keluarga dan lingkungannya. Namun, bagi orang tua yang tidak 
mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan 
bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar. 
Agama (Kejar Agama) sehingga mereka memiliki kemampuan 
melaksanakan tugas tersebut dalam keluarga. Apabila masih ada 
sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu 
melaksanakan po la yang demikian, maka program pengadaan tenaga 
pengajar (ustadz/ustadzah) ke rumah perlu diupayakan. Di samping 
itu, program ini juga menyediakan buku-buku pedoman bagi para 
orang tua. 

2. Pendidikan Agama di Masyarakat. Program ini mengupayakan 
peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan 
akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan 
keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, 
majelis taklim, kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan 
lainnya. Upaya ini menekankan aspek peningkatan pengetahuan, 
pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

Modul Pelatiha11 Motivator Keluarga Sakinah 33 



individu, keluarga, masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. 
Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga 
dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam 
era globalisasi. 

3. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan 
Formal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi 
pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum. dan 
kejuruan. dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi, 
serta difokuskan pada penanaman, penghayatan. dan pengamalan 
nilai-nilai keimanan. ketaqwaan, dan akhlakul karimah. 

4. Kursus Calon Pengantin. Tingginya angka perselisihan bahkan 
perceraian keluarga, dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh 
rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola 
dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk 
menekan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang ke
rumatangga-an, kursus calon pengantin (suscatin) sangat 
diperlukan. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan masa tunggu 
10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Di Malaysia, 
kebijakan bahwa setiap calon pengantin harus sudah memiliki 
sertifikat 'suscatin' untuk bisa dinikahkan ini, telah diterapkan oleh 
Jabata11 Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Hasilnya, mampu 
menekan angka perceraian. 

5. Konseling Keluarga. Pihak internal keluarga pada kenyatannya 
sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab 
ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan obyektif terhadap 
pihak suami dan pihak istri yang berselisih berikut persoalan yang 
tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap 
netral, obyektif, dan adil, yang bertujuan membantu penyelesaian 
masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan 
salah satu pihak, yaitu konselor bertujuan membantu penyelesaian 
masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan 

salah sate pihak, yaitu konselor atau konsultan. Selama ini, togas 
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tersebut dilakukan oleh para konsultan (korp penasihat) Badan 
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Yang 
perlu mendapat perhatian adalah para konselor yang harus 
senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan 
perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga pun 
semakin kompleks. 

6. Pembinaan Remaja Usia Nikah. Masa remaja adalah masa 
peralihan, pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan 
membutuhkan perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa 
ingin tahu mereka dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi 
membawa serta budaya yang bertentangan dengan ajaran agama 
dan norma susila, seperti pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, 
perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, dan 
sebagainya. Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan 
untuk memantapkan benteng keimanan, ketagwaan, dan akhlakul 
karimah agar para remaja memiliki sikap kesalihan, mengetahui 
tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh 
pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, narkoba, kriminalitas, 
dan sebagainya. 

7. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kegiatan ini diarahkan untuk 
menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang 
termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan 
mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis 
taklim, membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan 
bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. 
Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan upaya 
pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan 
zakat, infak, sadakah, hibah, serta kegiatan ekonomi keagamaan 
lainnya. 

8. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat 
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tentang pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan caiun 
pengantin, imunisasi tetanus toxoid (TT), dan penambahan tablet 
zat besi aghar kelak mampu melahirkan genernsi yang unggul. 

Berbagai program di atas bertujuan untuk terbentuknya keluarga 
sakinah yang bahagia lahir dan bat in, mampu memenuhi kebutuhan 
mental dan spiritual, memahami, menghayati, dan mengamalkan 
nilai-nilai agama, diliputi suasana penuh cinta kasih dan kasih 
sayang baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun 
dengan lingkungan masyarakatnya. 

E. PENUTUP 

Gerakan Keluarga Sakinah, sebagai sebuah gerakan yang 
tumbuh dari masyarakat dan diangkat menjadi gerakan nasional 
merupakan upaya konkrit dan sinergi dari masyarakat bersama 
pemerintah untuk menanamkan, mengamalkan, dan menghayati 
nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Mengingat pentingnya hal tersebut Departemen Agama telah 
menjadikan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai program 
prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
Program ini bersifat lintas sektoral dan diharapkan semua sektor 
terkait dapat memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya 
gerakan tersebut. 

Kasubdit Keluarga Sakinah 

Drs. H. Najib Anwar, MH. 

NIP. 150191181 
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KEPUTUSAN 
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3TAHUN1999 
TENT ANG 

PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

Mengingat 

a. Bahwa dalam upaya mengadakan 
ref ormasi terhadap pembangunan moral 
bangsa, diperlukan adanya pelaksanaan program 
gerakan dari masyarakat yang telah 
berkembang luas menjadi Gerakan 
Nasional dan mengarah kepada terbentuknya 
keluarga bermutu tinggi, kokoh lahir dan bathin; 

b. bahwa Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 
gerakan penanaman nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlaq mulia yang tumbuh dari 
masyarakat telah berkembang luas menjadi 
Gerakan Nasional sehingga perlu adanya 

pembinaan yang mantap; 

c. bahwa untuk mendorong pelaksanaan Gerakan 

Keluarga Sakinah baik di Pusat maupun di 

Daerah secara berkesinambungan, terkoor

dinasi, terpadu dan sinergis perlu diterbitkan 

Keputusan Menteri Agama RI tentang 

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/ 1998 

tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan 
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Memperhatikan 

Menetapkan 
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Dalam Rangka Peningkatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan 
Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 

1998; 

7. Keputusan Menteri Agarna RI Nomor 18 Tahun 
1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama yang telah diubah 
dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor : 75 Tahun 1984. 

Amanat Presiden RI dan Pencanangan Gerakan 

Nasional Penanggulangan HN/AIDS melalui 

penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan 

akhlaq mulia tanggal 1 Desember 1998. 

l\1EMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEMBINAAN 

GERAKAN KELUARGA SAKINAH. 
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Pertama 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

: Menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 
Gerakan Nasional dalam peningkatan kualitas 
sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat 
mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia 
saat ini. 

: Program utama pembinaan Gerakan Keluarga 
Sakinah adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan 
agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan 
pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, 
pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan 

pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit 
berbahaya lainnya. 

: Pembina Nasional Gerakan Keluarsa Sakinah 
adalah Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 

sedangkan Pembina Daerah adalah Gubernur KDH 
Tingkat I, Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, 

Carnal dan Lurah/Kepala Desa. 

: Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk 

Kelompok Kerja Tingkat Pusat dipimpin oleh 

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Tingkat 

Propinsi dipimpin oleh Kepala Kanwil Departemen 

Agama dan Tingkat Kabupaten Kotamadya 

dipimpin oleh Kepala Kandepag, sedangkan di 

Kecamatan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang 

dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan dan di Tingkat Desa/Kelurahan 

dipimpin oleh Kepala Seksi I (Agama) LKMD. 
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Keli ma 

Keen am 

SALINAN: 

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam 
keputusan ini diatur dalam Keputusan 
Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan 
Urusan Haji. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Di terapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 8 Januari 1999 

MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

H.A. MALIK FADJAR 

1. Para Menteri terkait; 

2. Irj en Departemen Agama; 

3. Dirjen BIUH, Binbaga Islam, Kalitbang Agama Dep. Agama; 

4. Para Gubemur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia; 

5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh 
Indonesia; 

6. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama; 
7. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia; 
8. Para Bupati Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya 

seluruh Indonesia; 

9. Para Camat Seluruh Indonesia; 

10. Para Kepala Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia. 
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASY ARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJJ 

NOl\ilOR D/7/1999 
TENTANG 

PETUNJUKPELAKSANAAN 
PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH 

DIREKTURJENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKA T ISLAM DAN URUSAN HAJI, 

Menimbang: a. Bah wa dalam rangka menciptakan 
ketahanan moral dan ekonomi, keluarga, 
masyarakat dan bangsa Indonesia, pemerintah 
memandang perlu merespon tuntutan masyarakat 

tentang perlunya meningkatkan upaya memadukan 
pembangunan ekonomi, dan moral agama; 

b. dalam upaya memadukan pembangunan moral, 
agama dan ekonomi tersebut diperlukan adanya 

suatu sistem yang telah berkembang luas di 
masyarakat sehingga memiliki akar yang 

kokoh; 

c. bahwa Gerakan Keluarga Sakinah sebagai 

gerakan masyarakat dalam pengembangan 

ekonomi keluarga dan penanaman nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan dan ak.hlaq mulia telah 

berkembang luas menjadi Gerakan Nasional 

sehingga perlu adanya petunjuk pelaksana
annya; 
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Mengingat 
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d. bahwa untuk mengatur pelaksanaan Pembinaan 
Gerakan Keluarga Sakinah baik di Pusat 
maupun di Daerah secara berkesinambungan, 
terkoordinasi, terpadu dan sinergis perlu 
diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah. 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Ketetapan MPR RI Nomor:, X/MPR/1998 
tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan 

Dalam Rangka Peningkatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang 
Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; 

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

6. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 

tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 

Tahun 1998; 

7. Pencanangan Nasional Presiden RI tanggal 1 

Desember 1998 tentang Penanggulangan 

HIV I AIDS melalui Penanaman Nilai-nilai 

Keimanan, Ketaqwaan dan Akhiaq Muiia; 
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8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Agama yang telah diubah dan 

disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 75 Tahun 1984; 

9. Keputusan Menteri Agama Momor 3 Tahun 1999 

tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 

Memperhatikan Hasil rapat lintas sektor Kantor Menko Kesra, 

Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kantor 

Menteri Kependudukan/B KKBN tanggal 25 Pebruari 

1999 tentang pentingnya Pedoman Pelaksanaan 

Pembina.an Gerakan Keluarga Sakinah. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 

URUSAN HAJI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN 

KELUARGA SAKINAH. 

BABI 

PEKDAHULUAN 

Pasal 1 

(1) Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi 
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Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 

Kehidupan Nasional Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa 
tujuan nasional negara Republik Indonesia seperti dinyatakan 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, ialah melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

(2) Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia 

melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. 
Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan 

pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan basil yang dapat 
dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa 
Indonesia tengah mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai 

dari krisis moneter dan ekonomi. Kiisis ini kemudian berkembang 

meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang 

ditandai dengar. rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan. 

pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada 

ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

(3) Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji 

ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional 

selama ini. Pembangunan ekonomi yang menguntungkan 

kelompok tertentu dan mengabaikan ekonomi kerakyatan 

menghasilkan kecemburuan sosial dan merusak tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Untuk itu diperlukan koreksi terhadap wacana 

pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran 

reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi seluruh 

rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas 

dasar rujukan yang disepakati bersama. 
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{4) Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka 

penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai Haluan 

Negara, merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk 

mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan 

nasioanal, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta 

agama dan sosial budaya. Pokok-pokok reformasi pembangunan 

tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan negara dalam 

melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan 

kehidupan nasional. Demikian pula pokok-pokok reformasi itu 

menjadi dasar dalam merumuskan kebijaksanaan dan program

program yang terintegrasi serta terukur. 

(5) Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 sebagai pedoman nasional 

untuk mengoreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru, 

menggariskan bahwa penanggulangan krisis nasional ditujukan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, membangkitkan semangat dan optimisme dan 

keyakinan untuk mengatasi krisis dengan k'Auatan sendiri se1ta 

meletakkan dasar-dasar perwujudan negara madani. Krisis 

nasional yang dihadapi bangsa Indonesia yang telah berkembang 

meluas ke bidang sosial budaya, agama, moral, dan etika perlu 

diupayakan secara sungguh-sungguh secara linlas sektor dan 

melibatkan segenap komponen bangsa untuk mengatasinya. 

Meskipun upaya tersebut telah ada beberapa kemajuan, namun 

secara umum kondisi masih terdapat kerawanan-kerawanan. 

(6) Atas dasar pertimbangan itu, Pemerintah senantiasa berupaya 

untuk mengembangkan suatu program yang sinergis antara 

pembangu nan ekonomi u n tu k pen gen tas an kemi skin an, 

pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan dan agama 

dengan memadukan upaya peningkatan penanaman nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan 
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ekonomi keluarga dan masyarakat yang sekarang ini telah berjalan 
di beberapa daerah. Untuk itulah maka dikembangkan program 
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dapat memadukan 
antara pembangunan ekonomi. keluarga, pendidikan, moral. sosial 
budaya dan budi luhur bangsa. Program ini dilaksanakan secara 
lintas sektor Departemen Agama. Departemen Dalam Negeri 
(Pu sat dan Pemeritah Daerah). B KKBN dan Departemen 
Kesehatan. 

(7) Dalam rangka merespon aspirasi masyarakat. maka program 
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah bobotnya lebih banyak 
di daerah sehingga menuntut peran aktif seluruh sektor terkait 

daerah untuk menyukseskan program tersebut. Sedangkan pada 
tingkat pusat lebih banyak memberikan kebijaksanaan umum, 

petunjuk pelaksanaan dan dukungan advokasi. 

BAB II 

KONDISI UMUM 

(I) Keberhasilan pembangunan yang tel ah dicapai selama tiga puluh 

dua tahun Orde Baru telah banyak menghasilkan kemajuan

kemajuan terutama di bidang fisik. Tetapi karena pembagunan 

mental spiritual belum dapat mengimbangi kemajuan bidang fisik 

maka menjadikan pembangunan fisik tidak kokoh dan mengalami 

kemerosotan yang memprihatinkan. Landasan ekonomi yang 
dianggap kuat. ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak 

keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro 

ekonomi. 

(2) Pada masa Orde Baru pembangunan ekonomi telah berhasil 

mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per 

kapita masyarakat. Tetapi krisis ekonomi yang melanda bangsa 
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kita telah membalikkan situasi tersebut, dan mengakibatkan 

bertambahnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat 
pemutusan hubungan kerja. Kondisi sosial ekonomi rakyat makin 
memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan 

tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin. Taraf hidup 

rakyat menurun dengan tajam, kualitas didik tidak memberikan 
harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin 
meningkat. 

(3) Tatanan kehidupan yang dibangun selama tiga puluh dua tahun 

telah menghasilkan stabilitas politik dan keamanan, namun 

demikian pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak 

paternalistik dan kultur neofeodalistiknya mengakibatkan proses 

partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

(4) Akibat timbulnya berbagai tekanan krisis kehidupan masyarakat 

Indonesia yang dikenal ramah tamah mendadak berubah menjadi 

agresif, menjarah, merampok, dan membunuh untuk mendapatkan 

harta, tanpa mempedulikan norma agama dan nilai budi luhur 

bangsa. Maraknya tawuran pelajar, rendahnya wibawa guru dan 

orang tua serta rendahnya semangat belajar dan kerja keras anak

anak kita menandakan bahwa terdapat sesuatu yang kurang dalam 

sistem pendidikan kita. Nilai mata pelajaran agama yang baik 

ternyata belum mencerminkan tata nilai keimanan, ketaqwaan 

dan ak.hlaq mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai lembaga 

perkawinan dan kehidupan menjadi renggang, dan muncul nilai

nilai asing negatif yang membuat keluarga berantakan. 

(5) Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta 

berakhlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung 

menurun. Aksi-aksi brutal oleh sebagian warga masyarak:at berupa 
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penjarahan dan perampokan serta perilaku dan tindakan yang tidak 
terpuji lainnya yang melanggar hukum serra agama yang terjadi 
akhir-akhir ini, sungguh-sungguh bertentangan dengan akhlak 
mulia dan budi pekerti luhur yang bersumber dari norma-norma 
dan ajaran agama, serta nilai-nilai budaya bangsa. Disamping itu 
juga merupakan perilaku yang tidak menghormari dan melecehkan 
wibawa hukum. Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan 

penyakit sosial lainnya makin menggejala disamping berkurang 
pula rasa keadilan dan kesetiakawanan masyarakat. Krisis 
ekonomi dewasa ini bahkan makin menghilangkan sernangat dan 
optimisme bahwa bangsa Indonesia bisa memecahkan masalah 

dengan kekuatan sendiri. 

(6) Oleh karena pemerintah memandang penting program Gerakan 
Keluarga Sakinah yang selama ini telah hidup dan berkembang 

di kalangan masyarakat dan ternyata mampu meningkatkan dan 
memperkokoh kehidupan masyarakat telah menjadi Gerakan 

Nasional yang semakin tumbuh dan berkembang serta rnenjadi 

suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah 

maka Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat 

Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan 

Keluarga Sakinah. Program tersebut dalam pelaksanaannya akan 

melibatkan beberapa lintas sektor untuk mengembalikan nilai

nilai agama dan budi luhur bangsa untuk dijadikan sebagai 

pengikat keutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia 

melalui kekuatan moral dan ekonomi. Dengan program Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan angka keluarga miskin 

dapat dikurangi, dan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaq 

mulia serta budi luhur bangsa dapat ditegakkan kembali sesuai 

dengan ciri khas bangsa Indonesia yang ramah, sopan dan damai. 
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BAB III 
PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH 

Pasal 3 

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan 

yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara 

layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota 

keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu 

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

Pasal 4 

(1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk 

bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic needs) 

secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, 

sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 

(2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara 

maksimal, tetapi masih taqlik dan belum dapat memenuhi 

kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, 

bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu 

mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. 

(3) Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah 

dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu 

memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan 

keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan 

interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum 
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mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, 

menabung dan sebagainya. 

(4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial 
psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

(5) Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat 
memenuhi. seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul 
karimah secara sempuma, kebutuhan sosial-psikologis dan 
pengembangannya serta dapat menj adi suri tauladan bagi 

lingkungannya. 

BABIV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal S 

(1) Tujuan umum program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 

adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam 

mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, 

penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 

(2) Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 
adalah sebagai berikut : 

50 

a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaad dan akhlaq 

mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan 

pendidikan formai. 
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b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan 
kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, 
koperasi masj id, koperasi majelis taklim dan upaya 

peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi 
potensi zakat, infaq dan shadaqah. 

c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon 
pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan anak 
usia sekolah dengan pendekatan agama. 

d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan 
melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at Bersih. 

e. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular 

Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan. 

Pasal 6 

~asaran Gerakan keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya keluarga miskin. 

BABV 

KEBIJAKSANAAN UMUM 

Pasal 7 

(I) Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai 

Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan 

dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya 

dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh 

keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. 
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(2) Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak 

mulia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan agama dalam 

masyarakat dan pendidikan formal. Upaya ini menekankan aspek 

pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan pengetahuan agama 

yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara. 

(3) Aspek pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama untuk 

mengimbangi dampak negatif perkembangan dan teknologi 

sehingga keluarga dan masyarakat memiliki ketahanan yang kokoh 

dalam menghadapi era globalisasi. 

( 4) Pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk menurunkan kemiskinan 

terutama keluarga yang miskin dengan meningkatkan ekonomi 

kerakyatan dengan mengembangkan koperasi masjid, Majlis 

Taklim, LSM Agama dan Kelompok Keluarga Sakinah, serta Desa 

Binaan Gerakan Keluarga Sakinah. Untuk menopang upaya 

tersebut perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan dan pengelolaan 

zakat, infaq dan shadaqah serta kegiatan ekonomi keagamaan 

lainnya. 

( 5) Upaya peningkatan gizi masyarakat dilakukan dengan bimbingan 

kepada umat mengenai pentingnya gizi bagi remaja usia nikah, 

ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah untuk 

membangun generasi bangsa yang unggul. Untuk penanggulangan 

kekurangan gizi bagi anak sekolah dilakukan upaya perubahan 

makanan bagi anak sekolah agar dapat menyerap pelajaran di 

sekolah secara optimal. 

(6) Upaya peningkatan kesehatan masyarakat difokuskan pada 

kesehatan ibu dan anak, air bersih dan sanitasi lingkungan agar 

tercipta sikap mental dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk 

angka kematian ibu dan anak . Imunisasi bagi bayi, pengantin dan 
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ibu hamil perlu terus diLingkatkan. dan budaya berobat ke 

dukun diubah menjadi budaya berobat ke dokter medis lainnya. 

Kegiatan ini dipadukan dengan Gerakan Jum'at Bersih yang 

telah berjalan baik selama ini. Untuk kegiatan ini dilakukan 

dengan bekerjasama lintas sektor. Unicef, UNDP, WB, IDB, ADB, 

UNFPA, dan badan inlemasional lainnya. 

(7) Upaya penanggulangan HIV I AIDS di lakukan melalui 

pendekatan moral dengan tiga sasaran utama, yaitu 

kelompok orang yang sudah terkena HIV/AIDS. orang yang 

karena perbuatan dan pekerjaannya beresiko tertular HIV. dan 

masyarakat yang masih bersih dari pengaruh HIV I AIDS. 

Terhadap kelompok pertama, diusahakan bimbingan dan 

perawatan agar tetap berproduksi, berprilaku positif dan 

khusnul khatirnah. Pada kelompok kedua, diadakan bimbingan 

agar dapat menghentikan perbuatan dan pekerjaan yang 

beresiko beralih kepada perbuatan dan pekerjaan yang terhindar 

dari kemungkinan tertular HIV/AIDS. Terhadap kelompok 

ketiga, diberikan informasi dan rnotivasi tentang bahaya penularan 

HIV/AIDS dan upaya pencegahannya. 

Pasal 8 

Perencanaan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program 

reformasi pernbangunan di tingkat pusat dan daerah yang didanai 

oleh APBN, APBD, bantuan luar negeri, dana non budgeter 

dan swadaya masyarakat. Untuk itu maka perencanaan 

program, pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan di 

daerah dan perencanaan pembinaan. evaluasi, monitoring dan 

pilot project dilaksanakan di pusat. 
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Pasal 9 

(1) Pada prinsipnya kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dilaksanakan 

oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat sebagai pemeran 
utama dan pemerintah sebagai fasitator dan dinamisator. 

(2) Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang terdiri dari 
sektor agama, Departemen Dalam Negeri dan Pemcrintah Daerah, 

sektor kesehatan, sektor pendidikan dan kebudayaan, BKKBN 
dan LSM agama dan masyarakat pada umumnya. 

Pasal 10 

( 1) Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan 

kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal 

sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dapat 
tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan 

mengembangkan aspek keluhuran akhlaq dan moral masyarakat 
Indonesia tidak akan terseret pada pola pikir materialisme dan 

lebih menghargai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Tingkat 

kemiskinan masyarakat dapat kit a tekan melal ui penguatan 

institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber 

daya masyarakat dapat ditingkatkan, dan mas_yarakat mampu 

mengatasi pernasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan 

terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dampak 

negatif budaya acing yang merusak tatanan kehidupan rumah 

tangga. 

(2) Kondisi tersebut akan berdampak positif dalam upaya memulihkan 

keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang 

kondusif dan akomodatif terhadap gagasan-gagasan dan tindakan

tindakan konstruktif seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini 
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diperlukan untuk mengembangkan tatanan kehidupan keluarga, 
rnasyarakat, bangsa dan kenegaraan yang demokratis, dinamis, 
dan terbuka sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar 1945. 

(3) Kesemuanya itu adalah untuk penanggulangan krisis dan 

rnelaksanakan reformasi secara menyeluruh dalam tatanan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keamanan 

dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung 

pelaksanaan penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi 

pernbangunan. 

BAB VI 

PROGRAM KEGIATAN 

(1) Perencanaan dilaksanakan dengan memadukan pola perencanaan 

dari bawah dan kebijaksanaan dari atas. 

(2) Perencanaan dilaksanakan secara lintas sektor dengan meng

ikutsertakan LSM agama. 

(3) Perencanaan di daerah dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan 

Departemen Agama, sedangkan di pusat dikoordionasikan POKJA 

Pusat, Biro Perencanaan dan Bappenas. 

Pasal 12 

Program Gerakan Keluarga Sakinah antara lain adalah : 

(l) Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. 
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Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, 
ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga dan 

lingkungannya. Dalam ha! orang tua karena sesuatu tidak mampu 

melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan 

bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan 

ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam 

keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena 

sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program 

menyediakan tenaga pembimbing yang datang ke rumah-rumah. 

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan 

sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan

pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga. 

(2) Pendidikan Agama di Masyarakat 

Program ini di laksanakan me! al u i peni ngkatan bi mbingan 

keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sak.inah, 

kelompok pengajian, kelompok mejelis taklim, kelompok wirid 

dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Untuk menunjang 

kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan 

prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan 

penyediaan tenaga pembimbing masyarakat. 

(3) Peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal 

program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan 

formal di lembaga pendidikan agama dan pada keluarga, 

pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah 

sampai perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan 

tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, 

pedoman, pelatihan-pelatihan dan kecukupan penyediaan tenaga 

guru dan sebagainya. 
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(4) Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi 

kerakyatan seperti koperasi mesjid, kelompok usaha produksi 

kel uarga saki nah, kopernsi majel is ta kl i m, dan u pay a 

pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu 

usaha ini, kiranya perlu dikaitkan denean pemberdayaan 

zakat, infaq dan shadaqah. Untuk menunjang kelancaran 

kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk 

modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga 

pembimbing keluarga. 

(5) Pembinaan Gizi Keluaga 

Program ini di laksanakan dengan memberi kan mo ti vasi dan 

bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui 

pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang 

baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi 

dan bal i ta. Un tu k menunjang kelancaran kegiatn tersebut 

perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan 

motivator, buku pegangan, rnodul, pedoman, pelatihan-pelatihan. 

(6) Pembinaan Kesehatan Keluarga. 

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui 

pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan 

ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan 

program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi catin, 

bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya. 

(7) Sanitasi Lingkungan 

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, 

bimbingan an bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi 

dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan 

tersebut perlu disisapkan sasaran dan prasarananya termasuk 
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pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, dan pelatihan

pelatihan. 

( 8) Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV I AIDS 
dilaksankan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan 
melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan 
kepada orang yang sudah terkena HIV I AIDS agar berperilaku 
yang positif, dan khusnul khatimah. Bimbingan keagamaan 
diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan 

pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan 
tertular HIV I AIDS, agar segera sadar dan rnemperbaiki 
dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. 
Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat 
agar mengetahui bahaya penyebaran HIV I AIDS dan upaya 

penanggulangannya. 

(9) Kegiatan tersebut dilaksanakan secara lintas sektor dan LSM 
agama, serta masyarakat yang dikoordinasikan oleh sektor agama. 

Pasal 13 

( 1) Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan 

hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat desa 

sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. 

(2) Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tengah tahunan, akhir tahun 

pada masing-masing tingkat administratif. 

(3) Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, 

pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 
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BAB VII 

ORGANI SASI 

Pasal 14 

(I) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Pusat adalah Menteri 
Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI. 

(2) Kelompok Kerja Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat 

Pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Dirjen 
Pembangunan Daerah, Dirjen Binbaga Islam, Dirjen 
Pembangunan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra bidang Keluarga 
Sejahtera. Deputi BKKBN, dan dibantu oleh Kelompok Kerja 

Teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan 
Sekretariat Kecil yang dijabat secara fungsional oleh Ditura Islam. 

(3) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Propinsi adalah 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi. 

(4) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat 

Propinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, 

Kabid Sosbud Bappeda, Biro B insos, kantor Pembangunan 

Masyarakat Desa Propinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais, Haji, 

Pendais, dan Pergurais. 

(5) Pembina Gerakan Keluarga Sak.inah Tingkat II adalah Bupati 

Walikotamadya KDH Tingkat II. 

(6) Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II 

adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ 

Kotamadya, Asda II, Rabid Sosbud, Biro Binsos, kantor 

Pembangunan masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya, BKKBN, Kasi 

Urais, Penais, Pembimbing Haji, Pendais, dan Pergurais. 

(7) Pembina Gerakan Keluarga Sak.inah Tingkat Kecamatan adalah Camat. 
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(8) Satuan Tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan 
adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi Pembangunan Masyarakat 
Desa, Penyuluh dan Penilik Pendidikan Agama. 

(9) Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan 

adalah Lurah/Kepala Desa. 

( 10) Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan 
adalah P3N Desa/Kelurahan, Kasi I, LKMD, Ulama, Kiyai dan 

tokoh agama. 

BAB VIII 

ANGGARAN 

Pasal 15 

( 1) Anggaran Kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah bersumber dari 

dana APBN, APBDI, APBD II, Bantuan Luar Negeri dan swada);a 

masyarakat. 

(2) Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 
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IVIODUL IV 

PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 

A. TUJUAN 

1. Umum : Agar para peserta memahami pola pendidikan agama 

dalam keluarga dan menyampaikan pengetahuannya kepada 

para orang tua di kelompoknya. 

2. Khusus: 

a. Agar peserta memahami materi pendidikan agama dalam 

keluarga. 

b. Peserta menguasai teknik penyampaian materi pendidikan 

keluarga. 

c. Peserta mampu menyampaikan ilmunya kepada orang 

lain. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Simulasi/permainan 

C. PERLENGKAPAN 

1. OHP 
2. Papan tulis 

3. Kertas HVS 
4. Kertas Plano 

5. Spidol. 

D. WAKTU 

6 jam pelajaran 
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E. TATA RUANG 

Kursi diatur dalam kelas berbentuk setengah lingkaran tanpa meja. 

F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pemandu melakukan brainstorming mengenai permasalahan 
yang dibahas. 

2. Pemandu menyampaikan materi Pendidikan Agama dalam 
keluarga. 

3. Mengadakan permainan peran. 
4. Pemandu mendiskusikan tentang permainan peran tersebut. 

G. MATERI 

Materi terlampir. 
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(BAHAN BACAAN UNTUK PESERTA 
DIBAGIKAN 2 JAM SEBELUMNY A) 

PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang 
sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun. 
karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang 
pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat 

sebagaimana yang diharapkan. 

Nabi Muhammad SAW sebagai penegak risalah Islam, 
memberi contoh dalam menyampaikan risalah terlebih dahulu 
kepada keluarganya yaitu Siti Khadijah r.a. yang tanpa ragu-ragu 
menerima risalah tauhid yang disampaikan Nabi Muhammad 
SAW. Demikian juga halnya putra-putri beliau dan seorang anak laki

laki yang sejak kecil berada di bawah asuhannya, Ali bin Abi 
Thalib. Setelah itu, beliau menyampaikan risalah tersebut 

kepada keluarga dekat yang lain baru kemudian masyarakat 

sekitarnya. 

Agama harus dikenalkan sejak dini kepada anak, bahkan sejak 

masih dalam kandungan. Pengenalan agama dilaksanakan secara 

terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan 

perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga. 

Islam memandang bahwa anak mempunyai potensi untuk 

dikembangkan, tergantung dari cara orang tua/pendidik memberi 

warna kepada anak didiknya. Islam juga melihat dari nisi anak 

bahwa kelak dia akan menciptakan sejarah, sebagaimana 

tersirat dari sabda Rasulullah SAW : " Didiklah anak - anakmu, 
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sesungguhnya mereka dijadikan untuk menghadapi zaman yang 
tidak lama dengan zaman kamu". 

B. TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN 
AGAMA 

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang 
dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, karena itu 
orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan 

Allah. 

Allah berfirman : 

( - :..'.' 1'':""' '~ ~ _ __,,,,,.5::<J"tt.~,,,;-:t "/""' ......... :f Ci';r 
't(~Y···v-ur"-9'~"'~r-t~~l0:;\ll _ ~ 

Artinya : "Wahai umat yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari ancaman api neraka". (At-Tahrim: 6) 

Firman Allah tersebut menunjukkan garis yang jelas tentang 
ini, tentunya sebelum dia menjaga keluarganya dari siksa neraka 
dia sendiri terlebih dahulu harus membentengi diri nya dari 
berbagai hal yang membuat dirinya dapat tergelincir dari garis 

kebenaran yang ditetapkan Allah. Hal ini perlu mendapat perhatian 
penting karena tidak mungkin seseorang akan dapat menjaga 

orang lain sebelum dia mampu menjaga dirinya dan anak-anaknya. 

Betapa lembutnya Allah memanggil umat Islam : "wahai 

wnat yang beriman". Maksudnya : "umat yang telah memerdekakan 
diri dari perbudakan yang menghambakan diri kepada berhala dan 

Benda dunia". 

Umat yang beriman dihimbau dan disentuh hatinya, agar 

memelihara keimanan dirinya dan keluarganya, yang dimaksud 
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"ahli" adalah : "Suami, isteri, dan anak-anak". Yang dipelihara 

ialah "lceimanan" dengan cara selalu mengajak berbuat kebaikan, 
agar menghindari peibuatan jahat. 

Kewajiban memelihara keluarga adalah memikul tanggung 

jawab kehidupan keluarga di dalam rumah tangga. 

Sabda Nabi Muhanunad SAW menegaskan, "Tiap-tiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah, rnaka kedua orang tuanyalah 

yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi". 

Pengertian fitrah dalam sabda Nabi Muhammad SAW di atas 

adalah sikap tauhid kepada Allah SWT. Sejak manusia dalam 

kandungan mereka telah melakukan peijanjian dengan Allah SWT 

untuk beiirnan dan bertauhid kepada-Nya. Orang tua bertanggung 

jawab saat kekuatan aka! pikiraan si anak: belurn sempuma dalarn 

memiliki tangung jawab untuk mernelihara perjanjian ini sampai 

anak ma01pu menernukan dirinya sendiri dan bertanggung jawab 

atas tindakannya sendiri. 

Rasulullah SAW sebagai teladan utarna memberi contoh 

kepada umat, betapa cintanya kepada Fatimah Azzahra sehingga 

tergambar dalarn sabda beliau : 

Artinya : "Fatimah adalah belahan hatiku. siapa yang memarahi

nya berarti memarahiku". 

Dalam hadits lain disebutkan : 
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Arlinya : Sesunggulmya Fatimah adalah be/ahan diriku, aku merasa 

tersiksa bi/a ia 111e11derita". 

Fatimah tumbuh dan berkembang menjadi remaja, ia 
dibesarkan di bawah kasih sayang ayahnya, makin besar Fatimah 
makin bertambah pula kasih sayang sang ayah. Disamping itu 
Fatimah juga sudah tahu dan mengerti bagaimana berbakti kepada ayah 

bunda tercinta, sehingga Fatimah mendapat gelar Ummu abiha 
(sebagai ibu dan ayah). 

Fatimah sangat memperhatikan Rasul Allah seperti seorang ibu 
merawat, menjaga dan memelihara anaknya. 

Hal ini merupakan contoh yang ideal dari hubungan suci 
antara seorang ayah dengan anak.nya, disamping sikap demikian 

mempunyai peranan dalam membina pribadi dan mengarahkan 

perilaku anak-anak, dengan itu anak-anak menikmati sepenuhnya 
curahan kasih sayang. 

Hubungan antara Rasul dengan putrinya m1 juga merupakan 

contoh yang terbaik tentang penjagaan dan perhatian Islam 

terhadap remaja muslimah. 

C. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 

Beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan orang tua 

sebagai realisasi dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak, 
adalah: 

1. Pendidikan ibadah 

2. Pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan Al
Qur'an 

3. Pendidikan akhlaq 

4. Pendidikan aqidah Islamiyah. 
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Keempat aspek inilah yang menjadi tiang utama dalam 
pendidikan Islam. Aspek pendidikan tersebut tercakup dalam 
pengertian yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12 - 19. 

Pendidikan ibadah, khususnya pendidikan shalat disebutkan 
dalam ayat 17 surat Luqman sebagai be1ikut : 

:> ~ \/~, ~ / ./' r" . 7~f / ~ ~..JI-
4

-" .-:'~' ,,-;; I - /\ ,,,,,,, ~ J 
..i . .... • I · .:CJ \.o u u ~ o • ~ -"~ -';,..,..i~/ lf .!J ---~ ;.v~ . \"",,, ':?~ 

'f~ ,_, .,,,,, , c::DJ, ~ l!. :"~ .// -;:;· 1 / 
(,v cJtiJ).~yl~t?~ ",..;vJ. ~~~ 

Artinya: "Hai analclcu, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia 

untulc mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari 

perbuatan mLmglcar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. SesLmgguhnya hal yang demikian itu. tennasulc diwqjibkan 

(oleh Allah}" (Luqman, 17) 

Pendidikan shalat dalam ayat ini tidak terbatas tentang 

kaifiya~ untuk menjalankan shalat yang lebih bersifat fiqhiyah, 

melainkan termasuk menanamkan nilai-nilai di balik shalat. 

Mereka harus mampu tampil sebagai pelopor amar ma'ruf dan 

nahi mungkar serta jiwanya teruji menjadi orang yang sabar. 

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, juga disebutkan tentang 

pendidikan shalat untuk keluarga yakni : 

Artinya : "Perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan 

iba.dah shalat ketika mereka berumur tajuh tahun, dan pukullah 
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mereka ketika telah berusia sepuluh tahun ( belum ma11 

menjalankan shalat)". (HR. Abu Dawud, 26. 20) 

Pendidikan dan pengajaran Al Qur'an serta pokok-pokok 
ajaran Islam lain telah disebutkan dalam Hadits Nabi yang 
diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. 

(-~...Jlo~/). ~!.:/~ l~~\,~~ :_.,,.~~ 
--v..-. :Ju~ i lY°r-' .. .l~ 

Artinya : "Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang 
belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya". (HR. Baihaqi). 

Mengenai pendidikan nilai dalam Islam sebagaimana 

disebutkan dalam Surat Luqman ayat 16 sebagai be1ikut: 

4 .,,,,,\ .. " .. "/· ~.,,'/('J.,.~-:"' ,~_.,.,.,.....,,...~r:;': _ ~1~~?.:~lX" 1 
~4 o :c¢L· - .)~·~~u~~uuJ~ ~ .,. -' ~v-- ,- "' ._, v.,.~ . . .,,. ,,,, - . ~ 

·~ ~·Jj4t1i\l}J, 'tt'9 .. t". ~ 1'y,". ~ ~:lt:.?~l -• .. .,, v,.... • - c.; v l..;1._1 ~ ~ 
(." c>wJ) .; ,,, .,,. 

Artinya : "'(Luqman berkata) : Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, clan berada dalam batu atau di 

langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkamzya 

(membalasnya). Sesunggulmya Allah Maha Mengetahui". (Luqman, 

16) 

Penanaman nilai-nilai baik yang bersifat universal kapanpun 

dan dimanapun dibutuhkan oleh manusia, menanamkan nilai-nilai 

baik tidak hanya berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat. 

Meskipun kebaikan itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan 

kejahatan, ibarat antara sebiji sawi dengan seluas langit dan bumi, 

maka yang baik akan nampak baik, dan yang jahat akan nampak 

sebagai kejahatan. Penanaman pendidikan ini harus disertai 
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dengan contoh konkrit yang masuk akal pikiran anak, sehingga 
penghayatan mereka disertai dengan kesadaran rasional, sebab 
dapat dibuktikan secara empirik di lapangan. 

Sedangkan pendidikan akhlakul karimah menjadi sangat 
penting untuk dikemukakan dalam pendidikan keluarga, 
sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 14, 18 dan 
19 sebagai berikut : 

'~~-:6 -~ ·~[~~/~1~!l;~\/ ~c.::;\~/ 4.! ...... ~ LJAi ..... '-' ~ ., ... ...~ '-' ,, - ~ 
~ , 

( ~) ~-/·"~--<~~, ...... ,_,,~y_t ·' ................. \/.-, 
1.i.cA.f.> • fQI 21;.JJ~..i. p ,.,\LJ'V>LC0 

- - ,. - _J'J<.,,,I -.... ~ ,,,. .. .. ....... 

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia tmtuk (berbuat 
baik) .kepada kedua orang t11a ibu bapakf!)a; ibttf!)a telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah 
dan menyapihnya dalam dua tahun. Ber.ryukurlah kepada-Ku dan 
kepada kedua orang ibtt bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kamu 
akan kembali". (Luqman, 14) 

..J ,,,,1,,,.J. ~ i. ,,,...,.., ·~,., ,..1i: ./ 
~ .l' 4 •. 1.Jl • \ ~ ' .. ) I-~ - >-~~ f ~ ,f ~f~--:"· ........ ! ;:'°P" ..... - u_.. V c.fr' :::-u:-' ~ u; ~ ~~~ l' .J 

c '"~ti-') -~~.J~Y 
Artinya : "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu betjalan di muka bumi 
dengan angkuh. S esungguhnya Allah tidak mef!)ukai orangorangyang 
sombong dan membanggakan din'". (Luqman, 18) 

0 
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Artinya : "Dan sederhanakanlah kamu da/am berja/an da11 
lwwkkanlalz suaramu, sesunggulmya seburuk-buruk suara adalah suara 
khimar". (Luqman, 19) 

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa tekanan utama 

pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, 

dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, 

menghorrnati kepada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan 

baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. 

Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik, 

melainkan disertai contoh-contoh konkrit untuk dihayati 

maknanya. Dicontohkan kesusahan ibu yang mengandung, serta 

jeleknya suara khimar bukan sekedar untuk diketahui, melainkan 

untuk dihayati apa yang ada di balik yang nampak tersebut, 

kemudian direalisasikan dalam kehidupan kejiwaannya. 

Aspek berikutnya dalam pendidikan Islam pada keluarga 

adalah pendidikan aqidah Islamiyah. Aqidah adalah inti dari dasar 

keimanan seseorang yang harus ditanarnkan kepada anak secara 

dini, hal ini telah disebutkan dalam surat Luqman ayat 13 sebagai 

berikut: 

~,1, i;.. .Ji\, J.j : I -q:::: y I :c);;; _, F • ·...; S:ilJ/.~ : ... 
~ U,..._, ;, ~ ~ .-~J 8,,, _,J; 

/-' ~ ,_ .... tr r1(t 
(\Y'6~) ~ .. ~~ 

Artinya : "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya 

diwaktu is memberikan palajaran kepadanya: Hai anakku, janganlalz 

kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya nzemperseklltuka11 

(Allah) adalah benar-benar kedhaliman yang besar" (Luqman, 13) 
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Dari ayat tersebut Luqman telah diangkat kisahnya oleh Allah 

SWT dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan mehjadi dasar pedoman hidup setiap 

muslim. Ini berarti bahwa pola umum pendidikan keluarga 

menurut Islam dikembalikan kepada pola yang dilaksanakan 

Luqman dan anaknya. 

Praktek pendidikan Islam inilah yang dapat dipedomani bagi 

umat Islam, yang menyangkut aspek utama tersebut, yakni 

pendidikan ibadah, pendidikan nilai dan pengajaran Al-Qur'an, 

pendidikan akhlakul karimah, se11a pendidikan aqidah Islamiyah. 

Yang masih terbuka kesempatan bagi kita adalah pola 

penerapan secara operasional yang disesuaikan dengan tahap-tahap 

perkembangan kejiwaan dan perkembangan berpikir anak. Anak 

usia remaja dalam keadaan pe1tumbuhan emosional yang goncang dan 

pertumbuhan kecerdasan yang cepat akan sulit digunakan 

pendekatan otori ter. Penerapan pendekatan otori ter akan 

menyebabkan kegoncangan yang lebih hebat dalam pertumbuhan 

emosinya, demikian pula pemikiran kritis yang sudah mulai 

tumbuh akan menolak. 

Pendekatan bebas atau permisif juga tidak mungkin dapat 

diterapkan, sebab anak dalam keadaan emosi yang labil tidak 

dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, pendiriannya 

mudah berubah dan goyah. Hal ini akan sangat berbahaya dalam 

pendidikan aqidah dan nilai-nilai Islam yang bersifat universal 

dan mutlak. Karena itu yang tersirat dalam ayat 13 tersebut tidak 

ada peluang untuk diperdebatkan tanpa harus disertai dengan 

contoh jika memang pendidikan itu menyangkut masalah aqidah paling 

mendasar, tinggal anak mau menerima atau tidak. 
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Betapa pen ti ngnya agama dan akhlak dalam kehidupan 
manusia. Tidak dapat dipungkiri, kenyataan dimana-mana 
menunj ukkan, bahwa kehancuran suatu bangs a sering kali 
diakibatkan oleh rusaknya akhlak orang-orang penting di negara 
tersebut, terutama para pemimpin yang kurang kuat imannya 
dalam menghadapi berbagai godaan, terutama har1a. 

Pertanyaan atau masalah yang timbul adalah bagaimana cara 

mendidik/membentuk akhlaqul karimah yang benar-benar dapat 

dijamin mutunya. 

Inilah barangkali yang sedang dihadapi oleh bangsa kita 

(Indonesia) yang 90% penduduknya beragama Islam, kenyataan 

akhlaknya kurang dapat diandalkan. Untuk menjawab pertanyaan 
itu dengan sederhana tidak sulit, misalnya pendidikan agama di 

sekolah sangat sedikit, hanya 2 jam pelajaran seminggu, di sekolah 

dasar dan di tingkat menengah, sedangkan di perguruan tinggi 

hanya 2 SKS/satu semester raja. Adapun pendidikan akhlak (budi 
pekerti) tidak ada lama sekali, baik pada sekolah tingkat dasar, 

menengah maupun perguruan tinggi. 

Jika demikian halnya di sekolah, tentu kita tidak dapat 

mengandalkan pendidikan akhlak di sekolah, masyarakat dengan 

media massanya, tidak banyak dapat diharapkan, bahkan 

sebaliknya yang terjadi, dimana hal-hal yang bertentangan dengan 

akhlakul karimah banyak ditayangkan lewat media massa 

elektronik. 

Tumpuan harapan hanya satu, yaitu "keluarga" mengingat 

kemampuan keluarga untuk membimbing dan mendidik anak

anaknya sesuai dengan ketentuan agama juga kurang, sebab 

kurangnya pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan. 

Dem.ikian juga pendidikan akhlak. 
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Untuk menyelamatkan kehidupan bangsa di masa sekarang 
dan yang akan datang, pendidikan agama dan pendidikan akhlak 

harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam lingkungan 
keluarga. Kita perlu memberi bekal kepada semua keluarga agar 
mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya agar 
menjadi orang Islam yang berakhlak terpuji. 

D. PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 

Sebelum membicarakan pola pendidikan agama dan akhlak 
dalam keluarga, mari kita bicarakan lebih dahulu pembentukan 

kepribadian. 

Sesungguhnya yang mengarahkan perilaku (akhlak) seseorang 

adalah kepribadiannya. Kepribadian itu terbentuk melalui seluruh 

pengalaman yang diperolehnya, termasuk pengalaman janin dalam 

kandungan. Apabila pengalaman yang diperoleh itu banyak yang 

positif, maka unsur positiflah yang lebih berpengaruh dalam 

kepribadian orang tersebut. 

Pengalaman janin dalam kandungan itu, misalnya sikap ibu 

terhadap anak yang dikandungnya, jika sikapnya positif, gembira 

menantikan kelahiran anaknya, serta hubungan keluarga 

menyenangkan, rukun dan bahagia, maka anak yang dalam 

kandungan tersebut memperoleh unsur-unsur positif. 

Apabila calon ibu dan bapak si anak orang yang taat 

beragama, rajin ibadah dan Bering mendo'akan anaknya, akan 

semakin banyak unsur positif yang berguna terserap dalam 

pembentukkan kepribadian nanti. 

Setelah si anak lahir, pengalaman yang diperoleh lewat panca 

inderanya semakin banyak, terutama dari ibu dan bapaknya, mulai 
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dari azan yang dibisikkan di telingannya, penyusuan ibu yang 
disertai kasih sayang, serta pengasuhan yang baik dan 
menyanangkan. Demikianlah seterusnya, pengalaman yang 
diperoleh anak sejak is lahir sampai lahir masa remaja umur 21 
tahun. 

Orang tua perlu mengetahui ciri-ciri petumbuhan fisik dan 
perkembangan psikis anak pada tiap tahap umur, misalnya masa 
bayi, masa balita, masa sekolah (6 - 12 tahun), masa remaja awal 
(13 - 16 tahun) dan masa remaja akhir (17 - 21 tahun). Perlakuan 
dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak pada 
tahap umur tertentu, harus sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 

Di camping itu, orang tua harus mengetahui beberapa 

kebutuhan kewajiban pokok yang penting bagi perkembangan 
anak, di antaranya : 

1. Kebutuhan akan kasih sayang 

2. Kebutuhan akan rasa aman 
3. Kebutuhan akan harga diri 

4. Kebutuhan akan rasa bebas 

5. Kebutuhan akan rasa sukses 

6. Kebutuhan akan rasa ingin tahu. 

E. POLA PENDIDIKAN KELUARGA 

Yang dimak.sud dengan pola pendidikan adalah, semua unsur 

manusia ada di dalamnya. Ada tujuh macam dimensi yang perlu 

ditumbuhkembangkan pada diri anak sejak lahir, yaitu fisik, aka!, 

iman, akhlak, kewajiban, estetika dan sosial. Kesemua dimensi 

tersebut penting dan perlu dikembangkan secara serasi dan 
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seimbang, tidak ada suatu dimensipun yang terabaikan dan 

tidak ada pula yang paling diunggulkan, dan melupakan yang 
lainnya. 

Setiap dimensi ditumbuhkembangkan sesuai dengan tahap 

pertumbuhan yang dilalui manusia sejak kecilnya. Hal tersebut 

dapat lcita amati sebagai berikut : 

Yang paling dulu terlihat dan dikenali pada anak ketika baru 

lahir adalah fisik (tumbuh). Perhatian orang tua tercurah kepada 

segala sesuatu tentang tubuh bayi yang barn lahir itu. Maka 

terjadilah proses membersihkan tubuhnya, lalu dia dibedung dan 

kemudian kesiapan ibu untuk menyusuinya. 

Agama Islam menganjurkan agar anak segera diazankan. 

Azan adalah dimensi agama yang hams segera pula dimasukkan 

ke dalam perkembangan kepribadian si anak. Setelah ketujuh 

kalimat Thayibah (lafal azan) dibisikkan ke telinganya, maka 

setiap kali menolong anak, misalnya menyusuinya, memberinya 

makan dan rninuman, memandikannya, mengganti pakaian, 

menidurkannya dan sebagainya. Perlu dimulai dengan "Basmalah" dan 

diakhiri dengan "Hamdalah". Kata-kata atau kalimat Thayibah 

tersebut akan menjadi akrab di hati anak, walaupun dia tidak 

mengerti akan maksudnya. 

Wajah ibu yang tampak teduh, sayang dan menyejukkan bagi bayi 

yang belum berdaya menolong dirinya, maupun dimensi 

unsur/dimensi kejiwaan yang menenteramkan hati si anak, is 

merasa disayangi dan diperhatikan. Suasana yang menyenangkan 

tersebut membantu perkembangan kesehatan mental anak 

dikemudian hari, suasana indah menyejukkan itu menyebabkan 

tampak ceria, senang, sehat dan cepat besar (pertumbuhannya). 
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Perkembangan akal (kecerdasan) anakpun segera terjadi, 
karena anak lahir telah membawa dalam tubuhnya (kepalanya) 
jaringan otak yang mulai tumbuh pada umur 6 bulan dalam 
kandungan, terus berkembang sampai dengan umur kurang lebih 

lima tahun. Makanan yang mengandung gizi dikonsumsikan oleh 

ibu ketika hamil, menentukan pertumbuhan jaringan otak anak. 
Setelah anak lahir, gizinya perlu diperhatikan, agar semua saraf 

otak berkembang dengan dukungan saraf-saraf yang bertumbuh 

baik. 

Maka pertumbuhan dimensi aka! disertai dengan pertumbuhan 
dimensi fisik dan dilandasi oleh dimensi iman (agama), yang dari 

waktu ke waktu dialami, didengar dan dilihat oleh anak. 

Cara ibu memperlakukan anak dengan kasih sayang dan 
lemah lembut, memberikan pengalaman yang meI].unjang 

pertumbuhan akhlaqul karimah pada anak. 

Anak belajar melalui pengalaman yang diperoleh dari 

lingkungan keluarga. Ada yang didengar, dilihat dan dirasakan. 

Karena itu alat pendengaran, penglihatan dan perasaan anak perlu 

dijaga kesehatan dan perkembangan semua dimensi yang ada di 

dalam perkembangan kepribadian si anak dirinya. 

Pola pendidikan terpadu tersebut perlu dilaksanakan dengan 

memperhatikan kebutuhan fisik anak seperti makanan dan 

minuman yang sehat dan sesuai dengan tahap umur anak, 

kebutuhan psikis (kejiwaan) perlu dijaga dan dipenuhi, karena 

menyebabkan terganggunya kesehatan mental yang mulai 

bertumbuh itu, bahkan dapat mengganggu kesehatan badannya. 

Demikian pula kebutuhan akan rasa aman, perlu dipenuhi. 

Kebutuhan akan rasa aman hilang apabila orang tua memper-
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lakukan anak dengan keras (memukul, menyakiti dan sebagainya), 
akibatnya anak merasa takut bahkan merasa bahwa dia tidak 

disayangi, mungkin lebih jauh lagi, merasa dibenci. 

Tidak terpenuhi kedua kebutuhan pokok psikis anak yang 
masih bayi, bahkan sarnpai umur 5 tahun akan membawa 
pengaruh yang negatif bagi perkembangan kejiwaannya dan 
mungkin mengganggu perkembangan kesehatan mentalnya. Dan 

selanjutnya menghambat perkembangan sikap keagamaan dan 

akhlak si anak. Sernakin bertambah umur si anak, semakin terasa 

kebutuhan jiwa yang berikutnya (rasa harga diri, rasa bebas, rasa 

sukses dan rasa ingin tahu), disamping kedua kebutuhan jiwa 

terdahulu. 

Pengetahuan orang tua tentang ciri-ciri perkembangan 

fisik dan perkembangan kejiwaan (kecerdasan, kepribadian, 

kemasyarakatan dan emosi) anak sangat diperlukan untuk dapat 

mengatur pendidikan agama dan akhlak si anak. Misalnya 

perkembangan kecerdasan anak sampai umur 6 tahun masih 

berkait dengan panca inderanya (indrawi), is belum memahami 

kata yang abstrak (maknawi). 

Maka pendidikan akhlak lebih ditekankan kepada contoh dan 

teladan yang diperolehnya dari pengamatan dan pendengaran serta 

perlakuan yang diterimanya. 

Dalam hal ini, orang tua melakukan pendidikan secara tidak 

sengaja dan tidak diatur khusus untuk anak, tetapi lewat suasana 

hubungan yang harmonis antara ibu, bapak serta orang lainnya 

dalam keluarga. 

Pada umur-umur sekitar balita itu anak-anak belajar dan 

menyerap nilai-nilai dengan meniru orang tuanya atau orang yang 
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menyayanginya dan disayanginya. Pada tahap berikut, umur 

sekolah (7 - 12 tahun), perkembangan kecerdasan anak terjadi 

cepat. 

Pemikiran logis mulai pada umur 7 tahun, dan berkembang 

cepat sampai umur 12 tahun, dimana anak mampu memahami 

hal yang abstrak. Karena itulah barangkali, Nabi Muhammad 
SAW, menganjurkan agar orang tua menyuruh anaknya shalat 

pada umur 7 tahun, sebab si anak secara bertahap telah mulai 

memahami instruksi dan cara berwudhu dan shalat, serta ibadah 

lainnya. 

Pada umur remaja awal (13 - 16 tahun) pertumbuhan fisik 

anak cepat sekali, dalam masa 3 tahun itu, fisik anak berubah 

dari kanak-kanak berubah menjadi dewasa dan pertumbuhan 

kecerdasan telah mendekati selesai. Maka is telah mampu 

mengambil kesimpulan abstrak dari fakta yang didapatnya. 

Perkembangan kepribadian mengalami kegoncangan, akibat 

perubahan fisik dan perubahan kelenjar yang mana dalam 

tubuhnya, kelenjar kanak-kanak berakhir, berganti dengan kelenjar 

yang mengandung hormon seks, yang ditandai dengan mulainya 

haid bagi yang wanita dan mimpi basah bagi remaja pria. 

Kecenderungan bergaul dengan teman lawan jenis mulai dan 

khayalan semakin banyak. Pada umur ini pendidikan akhlak perlu 

segera dikaitkan dengan ketentuan agama. Pengertian orang tua 

amat dibutuhkan remaja, mereka membutuhkan orang yang mau 

mendengar keluhan dan perasaannya yang sedang goncang. 

Pada umur ini pendidikan agama dan akhlaqul karimah sangat 

dibutuhkannya. Sikap orang tua yang toleran dan mau mengerti 

remaja, serta mau mengakui bahwa mereka membutuhkan 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinali 



pengertian dan dorongan, maka dengan hati terbuka, mereka akan 

lebih dekat dengan Allah dan taat beragama serta berusaha 
mengendalikan akhlaknya. 

Remaja akhir (17 - 21 tahun), walaupun pertumbuhan dan 

erkembangannya telah mendckati dewasa, namun mereka masih 

mcmbutuhkiln perhatian orang tuanya. 
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MODULV 

AKAD NIKAH 

A. TUJUAN 

I. Umum : Agar peserta memahami/mengenal tentang tata cara 
pelaksanaan Akad Nikah secara detil. 

2. Khusus: 

a. Peserta mampu menjabarkan rangkaian tata cara 
pelaksanaan akad nikah seperti : 
- Pemberitahuan Kehendak Nikah 
- Ijab Kabul 

- Perjanjian Perkawinan/Sighat Taklik 
- Kutipan Akta Nikah 
- Khutbah Nikah dll. 

b. Peserta mampu melakukan koordinasi yang baik dengan 
instansi terkait untuk pelaksanaan program agar sukses di 
masyarakat. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 
2. Tanyajawab/diskusi 

C. PERLENGKAPANPEMBELAJARAN 

I. OHP 

2. Papan tulis/spidol 

D. WAKTU 

2 jam pelajaran 
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E. TATA RUANG 

Ruangan kelas biasa 

F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang 

akan dibahas. 

2. Pengajar menyampaikan materi. 

3. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas peserta. 

G.MATERI 

Terlampir 
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BAHANBACAANPESERTA 

AKADNIKAH 

A. PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH 

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon 
mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat
surat yang diperlukan yaitu : 

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal

usul. 

3. Surat keterangan mengenai orang tua. 

4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang 
mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Model Nl
N2-N4). 

5. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/ 

Pangab bagi calon mempelai anggota TNI!Polri. 

6. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/ 
cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda. 

7. Surat keterangan kematian suami/isteri dari Kepala Des a yang 
mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri. 

8. Surat izin dan atau dispensasi bagi calon mempelai yang 

belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang 
N omor 1 Tahun 197 4 pas al 6 ayat 2 s/d 6 dan pas al 7 
ayat 2. 

9. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilang

sungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman. 
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10. Surac izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suam1 

yang hendak berisceri lebih dari seorang. 

11. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka 

yang tidak mampu. 

12. Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak 

dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, 

sehingga mewakilkan kepada orang lain. 

PEMERIKSAAN NIKAH 

Tata Cara Pemeriksaan 

Pegawai Pencatat Nikah/\Vakil PPN/Pembantu PPN yang 

menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeliksa 

calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya 

halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun 

dali segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak 

ada halangan apabila dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan ?alam 

keadaan yang meragukan. perlu dilakukan pemeriksaan sendiri

sendiri. 

B. IJAB KABUL 

Ijab dan kabul harus terbentuk dari asal kata "nikah" atau 

"tazwij" atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam 

bahasa Indonesia berarti "menikahkan". 
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Contoh: 

1. Ijab dari wali calon mempelai perempuan : "Hai Fulan bin 

................ , saya nikahkan engkau dengan Fulanah anak saya, 
dengan maskawin (mahar) ........................................................ . 
...................................... tunai. 

2. Kabul dari calon mempelai pria "saya terima 
menikahinya Fulanah binti ........ dengan maskawin (mahar) 

····················································· tunai. 

Contoh Ij ab Kabul : 

1. Akad nikah antara wali/wak.ilnya dengan calon rnempelai laki
lak.i/wak.ilnya dengan kata-kata : 

~ / <"t~/ .-"':., ~/ ..(\~ /<r~ -:_,...... ./-' ·~/ ,,? /.-' ,, 
~JU ~~.tu~ ,._\"":~ ~ ~\-:?--'j ~)>..';~ 
~ ./ .,,,,, ,,,~ /. ~//~ .,,,, 

.. ~\;... ...... ~-~~~~"'JU/~\ ;,- .,.; ... > ,... 
Artiny.a : "Hai Pulan, saya nikahkan/saya kawinkan 
engau dengan Pulanah anak perempuan saya/saudara 
perempuan saya/anak perempuan Pulan dan engka1t 
membayar maskawin ...................... tunai". 

Kabul: 

Saya terima menikahinya dan dengan membayar 
maskawin tersebut, tunai. 

2. Apabila walinya mewakilkan kepada PPN/Wakil PPN/ 
Pembantu PPN maka walinya harus mengatakan : 

"Bapak Penghulu/Naib (istilah yang lazirn dipakai setempat) 

saya wakilkan kepada Bapak untuk mewalikan dan 
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menikahkan anak perempuan saya/saudara perempuan saya si 

Pulanah dengan si Pulan bin Pulan dengan maskawinnya/ 
maharnya ............................................. tunai ". 

Penghulu menjawab : 

"Saya terima untuk mewalikan dan menikahkan si Pulanah 

bin ti Pu Ian dengan si Pu Ian bin Pu Ian". 

3. Apabila yang menikahkah itu bukan walinya maka ijabnya 

sebagai berikut : 

Artinya : "Hai Pulan, saya nilcahkan si Pulanah binti Pulan 

dengan engkau yang walinya mewakilkan kepada saya. dan 

k mb I . t .,, eng au me ayar mas cawm. .................................... unai . 

C. PERJANJIAN PERKA WINAN 

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perj anj ian 

perkawinan dalam bentuk : 

1. Taklik talak dan 

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan pengan hukum Islam, 

dengan ketentuan : 

a. lsi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hokum 

Islam. 

Modul Pelatilran Motivator Keluarga Saki11ah 85 



86 

b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak 
betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya 
talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri 
harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. 

c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib 

diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali tak.lik 

talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 

Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya ja11ji iw 

pasti diminta pertanggungiawabamiya". (S. Al-Isra': 34) 

SIG HATT AKLIK 

Sesudah akad nikah, saya ...................................................... bin 

......................................................... berjanji dengan sesungguh hati, 

bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, 

dan akan saya pergauli istri saya bernama ................................ binti 
................................................... dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) 

menurut ajaran syari'at Islam. 

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu 

sebagai berikut : 

Sewaktu-waktu saya : 

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. 

2. Atau saya tidak memberi naf'kah wajib kepadanya tiga bulan 

lamanya. 
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3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. 

4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 

enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak 

ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan 

Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima 

oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang 

sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh 

(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu 

kepadanya. 

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima 

uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Ditjen Bimas 

Islam dan Penyelenggaraan Haji untuk keperluan ibadah sosial. 

Suami, 

( ) 
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D. KUTIPAN AKTA NIKAH 

88 

Lampiran 2: 

PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1Tahun1995 

Model NA 
UNTUKISTRI 

REPUBLIK INDONESIA 

KUTIPAN AKTA NIKAH 
KANTOR URUSAN AGAMA 

Kecamatan 

Kabupaten/Kotamadya : ................................................................ .. 

Propinsi 

Pasfoto 
suami 

2x3Cm 

Pasfoto 
istri 

2x3Cm 
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SERI 

KUTIPAN AKTA NIKAH 

Nomor ..... ./ ......... ... ! ... ....... ./ ..................... . 

UNTUKISTRI 

Pada hari 

Tanggal, buian, tahun 

Bertepatan 

: .......................................................... M 

......................................................... H 
Pukul 

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki : 

1. Nama 
2. Bin (anak dari) 

3. Kelahiran 
4. Warga Negara 

5. Agama 

6. Tempat tinggal 

7. Pekerj aan 

dengan seorang wanita : 

1. Nama 
2. Binti (anak dari) 

3. Kelahiran 
4. Warga Negara 

5. Agarna 

6. Tempat tinggal 

7. Pekerj aan 
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dengan wali nikah : 

1. Nama 

2. Kelahiran ....................................... ················ 
3. Warga Negara .................................... ··················· 
4. Agama ......................... ······························ 
5. Tempat tinggal 

6. Pekerjaan .................. ····································· 
sebagai wali nasab/hakim *) 

dengan maskawin berupa ......................................................................... . 

tunai/hutan *) dengan perjanjian nikah: ya/tidak *) 

Sesudah akad nikah suami mengucapkan/membaca dan menanda
tangani taklik talak : ya/tidak *) 

*) Coret yang tidak perlu. 

90 

............................................ 20 ........ . 

Isi sesuai dengan akta nikah 
KUA Kecamatan, 

Pegawai Pencatat Nikah, 

NIP. 
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Model NA 

TANDATERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH 

SERI 

NOMOR AKTA NIKAH ................. ./ ........... ./ ..... ..... .! ..... ....... . 

UNTUKISTRI 

Tanggal nikah 

Nama suami 

Nama istri 

Penerima *) 

Nama 

Tempat tinggal 

Nomor identitas 

(KTP/SIM/lainnya) 

*) Bila dikuasakan. 
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E. CONTOH KHUTBAH NIKAH 
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Sampai di sini pokok khutbah bagi mereka yang menghendaki bahasa 
Arab saja, dan dapat ditambah dengan nasihat yang berhubungan 
dengan kehidupan berumah tangga menurut Islam. 

Bagi mereka yang menghendaki bahasa Indonesia dapat 

diteruskan sebagai berikut: 
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PEDOMAN KHUTBAH NIKAH BENTUK CERAMAH 

"Hai sukalian manusia, takutlah kamu kepada Allah yang 
menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan dari seorang diri, 
dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya 
Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, yang de ngan (mempergunakcm) 
nama-Nya .kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (An
Nisa': 1) 

F. PENASIHATAN PERKAWINAN 

94 

1. Pengantar 

Pada umumnya orang awam selalu mengatakan bahwa 
memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang 

bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau pengertian nasihat 
di sini hanyalah nasihat sebagaimana arti sehari-hari, memang 

betul: mudah. Akan tetapi bukan demikian halnya dengan 
yang kita maksud. 

Penasihatan secara ilmiah mempunyai pengertian 
tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu 
yang menguasai ilmu atau setidak-tidaknya menguasai metode 

untuk. itu. Karena itu metode penasihatan perkawinan perlu 
dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah adanya 

pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik 

pengalamari bagaimana cara mempraktekkan metode 

penasihatan maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan 

sampai batas-batas tertentu. 
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2. Pengertian 

Penasihatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial 
mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, 
tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang 
menyenangkan dalam suatu hubungan suami islri, sehingga 
dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga 
dapat mencapai kebahagiaan. 

Penasihatan perkawinan adalah suatu proses; jadi 
memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. 
Mungkin untuk sepasang suami istri (keluarga) membutuhkan 
waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya 

beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing

masing keluarga. 

Seorang penasihat perkawinan harus selalu mempunyai 

persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja 

dalam beberapa puluh menit. la harus selalu siap bahwa 

pekerjaannya rnungkin memerlukan waktu lama. Karenanya 

persiapan a tau apa yang akan dikerj akan harus disesuaikan 

dengan hal ini. 

Penasihatan perkawinan dapat diberikan oleh seseorang 

saja, akan tetapi akan lebih sempuma bila diberikan oleh suatu tim 

(tim penasihat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya 

ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan, ahli 

kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan 

sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat 

sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan 

suatu masalah yang dialami oleh klien (orang yang diberi 

nasihat). Juga harus disadari bahwa ada saja kemungkinan 

pada suatu saat klien akan membutuhkan lagi nasihatnya, pada 

Modul Pelatiha11 Motivator Keluarga Sakinali 95 



96 

mas a j auh mendatang. Karena itu dapat disiapkan pendataan 
dan pengadministrasiannya berupa file/berkas yang rapi. 
Harns dimaklumi bahwa mungkin saja klien itu kembali lagi. 

3. Mengatasi Perselisihan dan Perceraian 

Dalam Hadits berikut Rasulullah SAW bersabda : 

Artinya : "Berbahagialah orang yang berbuat dengan dasar 

Umu, mengeluarkan sedekah dari kelebihan hartanya, dan 

menahan lisannya dari berkata tidak perlu". (HR. Thabrani 

dan Baihaqi). 

Penjelasan : 

Hadits di atas menerangkan. bahwa setiap kita melakukan 
sesuatu hendaklah didasarkan pada pengetahuan atau ilmu 
yang benar sehingga menghasilkan kebaikan bagi diri kita. 
Disamping itu, bila kita hendak bersedekah, ambillah dari 
kelebihan kita, dan hendaklah kita menjaga lisan agar selamat 
dari fitnah. 

Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri tidaklah 

pernah sepi dari persoalan-persoalan kehidupan, baik 

menyangkut hubungan suami istri maupun persoalan anak

anak. Semua persoalan yang muncul di hadapan suami istri, 
baik yang berat maupun yang ringan, memerlukan 

penyelesaian secara baik. Untuk persoalan-persoalan ringan 
mungkin sekali gampang diperoleh kesepakatan cara tertentu 
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2. Pengertian 

Penasihatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial 
mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri, 
tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang 
menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga 
dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga 
dapat mencapai kebahagiaan. 

Penasihatan perkawinan adalah suatu proses; jadi 
memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. 
Mungkin untuk sepasang suami istri (keluarga) membutuhkan 

waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya 
beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing

masing keluarga. 

Seorang penasihat perkawinan harus selalu mempunyai 

persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja 
dalam beberapa puluh menit. la harus selalu siap bahwa 

pekerjaannya mungkin memerlukan waktu lama. Karenanya 

persiapan atau apa yang akan dikerjakan harus disesuaikan 

dengan hal ini. 

· Penasihatan perkawinan dapat diberikan oleh seseorang 

saja, akan tetapi akan lebih sempurna bila diqerikan oleh suatu tim 

(tim penasihat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya 

ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan, ahli 

kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan 

sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat 

sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan 

suatu masalah yang dialami oleh klien (orang yang diberi 

nasihat). Juga harus disadari bahwa ada saja kemungkinan 

pada suatu saat klien akan membutuhkan lagi nasihatnya, pada 
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1. Karena emosi, yaitu suami atau istri dikuasai oleh emos1 
sehingga tidak dapat memecahkan masalah dengan jemih. 
Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, hendaklah 
suami atau istri mendiamkan pasangannya yang emosi 
sehingga tidak menambah masalah. Carilah waktu yang 
tepat supaya pasangannya tidak menyelesaikan masalah 
dengan emosi. 

2. Karena su'udzon atau buruk sangka, artinya suami atau 
istri terlebih dahulu sudah berburuk sangka kepada 
pasangannya sehingga tidak dapat memecahkan masalah 
secara jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, 
maka hendak.lah yang bersangkutan diberi pengertian dan 
disadarkan bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan 
masalah dengan baik kalau dikuasai oleh sikap buruk 
sangka. 

3. Karena ketidakmengertian, artinya istri atau suami tidak 

mengerti masalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat 

membicarakan atau memecahkan masalah secara jemih. 
Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, maka 
hendaklah suami atau istri yang mengerti masalah yang 

sebenarnya menjelaskan kepada pasangannya dengan baik 

agar yang bersangkutan dapat mengerti duduk perkara 

yang sebenamya sehingga dapat menyelesaikan masalah 

dengan rnudah. 

4. Karena tidak mampu, yaitu suami atau istri tidak mampu 

memahami persoalan yang sedang dihadapinya sehingga 

tidak dapat memberikan pemecahan masalah secara 

jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, maka 

pasangan yang mampu memahami masalahnya menjelas-
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kan secara gamblang kepada yang bersangkutan agar 
dapat memahami dengan baik apa yang sedang dipersoal
kan. Dengan cara semacam ini, diharapkan mereka bersarna
sama dapat mencari pemecahan masalah secara jemih. 

Dalarn menghadapi problem rumah tangga yang berat 
penyelesaiannya, istri dan suami tidaklah boleh bersitegang 
pada pendirian masing-masing tanpa mau berpikiran jemih. 
Persoalan-persoalan seberat apapun yang dihadapi oleh suami 
istri seharusnya tidak diselesaikan tanpa didasari ilmu. 
Artinya, setiap masalah hendak.lah dipelajari lebih dulu secara 
seksama, apa sebab yang menimbulkannya, kemudian 
dicarikan penyelesaian yang lebih mendekati kebenaran. 
Untuk itulah, diperlukan ilmu sehingga dapat menuntun suami 
istri memecahkan persoalan-persoalan berat yang dihadapinya 

dengan akal sehat dan pik.iran jernih. 

Seperti disebutkan dalam Hadits di atas bahwa Islam 
senantiasa menghendak.i setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang seharusnya didasarkan pada ilmu, bukan pada 

emosi dan bukan pula dengan kebodohan. Bahkan ketika 
seseorang hendak mengeluarkan shadaqah pun, ia hendaknya 

melakukannya berdasarkan akal sehat dan pikiran jernih, 

adakah sedekah yang dikeluarkan itu mungkin mengganggu 

belanja rumah tangga atau merugikan kepentingan suami atau 

istri atau anak-anak. Hal ini harus dilakukan dengan 

pertimbangan dan pikirannya yang sehat. Islam tidak 

menginginkan siapapun melakukan sesuatu atas dasar 

kebodohan atau dorongan emosional. Sebab setiap tindakan 

yang kita lakukan kelak akan dimintai tanggung jawab oleh 

Allah di akhirat . Jika yang kita perbuat berdasarkan ilmu dan 
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kita lakukan dengan ikhlas, maka kelak perbuatan kita akan 
mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika sesuatu itu kita lakukan 
hanya sekedar emosi, maka hal tersebut bukan merupakan 
perbuatan yang berpahala di sisi Allah. 

Para suami istri hendaklah dapat menciptakan suasana 
rumah tangga tenteram dan damai. Mereka hendaklah 
menyelesaikan segala persoalan yang muncul di hadapan 
mereka dengan pikiran jernih, akal sehat, dan dengan ilmu. 
Insya Allah, penyelesaian semua persoalan dalam rumah 
tangga dengan akal sehat dan pikiran jernih akan 
menyumbang terciptanya suasana romantis dan mesra dalam 
hubungan suami istri. 
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A. TUJUAN 

1. Umum: 

MODULVI 

HUKUM PERKA WINAN 

Agar peserta mengetahui/mengenal hukum perkawinan dan 

rnengamalkan serta dapat menyampaikan kepada orang lain. 

2. Khusus: 

Peserta marnpu menjabarkan hukum perkawinan secara rinci dan 

menyampaikan tujuan dari perkawinan yang dimaksud 

(menurut ajaran agama Islam). 

Peserta mampu mengidentifikasi masalah yang timbul dari 

perkawinan dan mengantisipasi upaya pemecahan masalah. 

Peserta mampu menguraikan melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait untuk suksesnya program ini bergulir 

di masyarakat. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab/diskusi 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 

1. OHP 
2. Papan tulis/spidol 
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D. WAKTU 

2 jam pelajaran 

E. TATA RUANG 

Ruangan kelas biasa 

E. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pengajar menyampaikan materi. 

2. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang 
akan dibahas. 

3. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang 
akan diemban oleh peserta. 

G. MATERI 

Terlampir. 
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BAHAN BACAAN PESERTA 
HUKUM PERKA WINAN 

A. TUJUAN PERKA WINAN 

Tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama 
adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an : 

\._ _.,,,,,,,,,,,ti~ t~0~T ~ ,,.,. ,1._.~ ~ ~! · ~"{-t .............. "1 _.,, ~ ~ 
ij ·;--.J J~~~;.t~\ ·~~~~\~\:~, 

/ . . JI ~J ,,, .. v .... 

( /•.'~:~ ;J , , ..... 1 ~.~ •• ~ ~:~JI•././;?///•.' ,.. 
"' (.J.),).i,) ~ ..... ...:.....\~;LLJl ... ~ "'-; ,·<-t>.:-

l'.:.. -~ _,, ,-::- - / ./ .... v..,," ~~ 
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cendenmg dan merasa tenteram kepad..anya, dan dijadikanNya di antara 

kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pad.a yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaanNya bagi kaum yang 

berpikir". (Q.S. Ar-Rum: 21) 

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan 

mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan 

dalam hadits : 

..., ..... ~ .J:--:v~ ~ ·~:.,,,"-<~-"'.///~. ,.,,\t'~.: . ,,,, clJ _.,<'.""' 
J ~"~'.tv\&r~tJ"U' ~ s-1 \, ~"-' ~\) _,, - _,, ~ ~ ., • -"U ~ ;.. • ..... 

9.r;../ .1,;..\-1.1~ ,,,-~~- ///Cf :S;J/ •// ~ ........ ~ / .,....'""" 
( .J. .. I ) •\:! ,, '- • • .. • • ~ t-•:.v ·" •• ~~ IJ.A '~ &-!•r."'.V" • ~ 

·~ i ..:----- .,, .. -' ,Y-- .,, 

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata kepada kami 

Rasulullah SAW : Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara 

kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka 

sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang 

dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa 
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yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah 

perisai baginya". (H.R. Muslim). 

Selain dari dua hal tersebut di atas maka tujuan yang ketiga 
adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, 
kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu akan dapat 
membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, 
keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya. 

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan 
yang ada di dalam undang-undang adalah sejalar dengan ajaran 
Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

B. HUKUM PERKAWINAN 

104 

1. Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang yang 
kuasa dan mampu. 

Adapun dalil pendapat Daud yang mengatakan, bahwa 
perkawinan itu adalah wajib bagi orang yang kuasa dan 

mampu, ialah bahwa amar (anjuran) pada ayat dan hadits 

tersebut adalah amar (suruhan) wajib. Tiap-tiap suruhan Allah 
dan Rasul-Nya wajib diikut dan ditaati dan tidak boleh 
ditakwilkan (diputar-putar) kepada yang lain, seperti amar 

sunnat, amar ibahah (boleh), arnar irsyad dsb. 

Pendeknya pendapat Daud (ahli zahir) hanya berpegang 

kepada yang lahir dan yang termaktub saja, atau dengaa 

perkataan lain, hanya berpegang kepada yang tersurat saja. 

Tetapi jumhur berpendapat, bahwa kita manusia yang 

diberi Allah akal dan pikiran, bukan saja berpegang kepad.a 

yang tesurat, melainkan harus memikirkan pula yang tersirat. 
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2. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat 
kebanyakan ulama (jumhur). 

Jumhur (termasuk Syafi'i) berpendapat, bahwa hukum 
perkawinan itu sunnat. Dalilnya ialah bahwa amar (anjuran) 
dalam ayat : fankihu dan dalam hadits : falyatazauwaj yang 
tersebut dalam penjelasan pasal 2, dll. adalah anjuran sunnat, 
bukan anjuran wajib. Karena amar itu dinamai amar irsyad, 

yaitu anjuran untuk kemaslahatan dunia, seumpama firman 
Allah: 

Artinya : Apabila kamu berpiutang dengan satu piutang 

hingga masa ditentukan, hendaklah kamu tuliskan! Maka 

amar untuk menuliskan piutang adalah amar irsyad atau 

anjuran sunnat saja, bukan amar wajib. 

Imam Syafi'i mengemukakan beberapa keterangan untuk 

dalil, bahwa amar itu amar irsyad. Firman Allah : 

-c:,~ ...... .!-\~"~·\ik ~( .. ~G_: ~~ 1' .. _\(·~· • C~1 "<!f' 
~~~~ ... ~ ~.,,;; ... ~~..,~($ .. '~~ 

~ .. ,...4' .... ,..._,! ,....;_ #_./. ,, _,, _, .,, 

(f'(:_.1.,,:-H) ,'.-a."-::i~4U)~ ~.· .... ~\~ 
\...-.-_, '-.-.'" P;1" "-'/ \#o'-' .. 

Artinya : Hendaklah kawini perempuan-perempuan yang 

merdeka di antaramu dan orang-orang yang saleh di antara 

sahaya-sahayamu (laki-laki/perempuan). Jika mereka itu 

miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan kurnia-Nya. 

Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi mengetahui. 

Allah menganjurkan kepada umat manusia supaya 

mengaw1m perempuan janda dan sekali - kali jangan takut 
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berkawin sebab kurang kekayaan, karena jika mereka itu 
miskin Insya Allah Tuhan akan mengayakan. 

Maka anjuran perkawinan itu adalah anjuran irsyad 
(sunnat), karena kadang-kadang perkawinan itu menjadi sebab 
mendapat kekayaan. Bandingannya hadits Nabi SAW : 

Artinya Berjalanlah kamu supaya kamu selzat dan mendapat 
rezeki. 

Maka anjuran berjalan itu adalah amar irsyad, bukan amar 
wajib. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wanita-wanita tua 
yang tiada mengharap perkawinan lagi, maka tiada Allah 
melarang mereka itu berbuat demikian dan tiada pula 
menganjurkan perkawinan kepada mereka itu, sebagai bukti, 
bahwa amar perkawinan itu amar irsyad. (Lihat surat An
Nur ayat 60). 

Beberapa pendapat tentang Hukum Perkawinan : 

a. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat 
kebanyakan ulama (jumhur). 

b. Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang yang 
kuasa dan mampu. 

c. Setengah ulama berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu 
ada yang wajib, ada yang sunnat dan ada yang haram. 
Perkawinan itu wajib bagi seseorang yang takut akan 
jatuh dirinya ke lembah kejahatan (zina) serta sanggup 
berkawin. 
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Perkawinan itu haram bagi seseorang yang tiada mau 
menunaikan kewajibannya terhadap isterinya, baik nafkah 
lahir atau nafkah bathin. 

C. AKIBAT YANG TIMBUL DARI PERKA WINAN 

1. Hak atas Anak 

Anak laki-lak.i si mati itu bukan termasuk ahli waris ashhabul
furudh, ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan 
kadarnya, letapi ia termasuk ahli waris ashabah, penerima sisa 

peninggalan dari ashhabul-furudh, atau penerima 

seluruh harta peninggalan bila tidak ada dzawilfurudh 
seorangpun. Sebagai ahli waris utama, kendatipun kedudukannya 

dalam mewarisi hanya sebagai penerima sisa, ia tidak pemah 

dirugikan. Sebab ia dapat menghalang-halangi ahli waris lain 

untuk mempusakai dengan menggunakan hak hijab-hirmannya 

atau dapat mengurangi bagian ahli waris lain dengan 

menggunakan hak hijab-nuqshannya, sedang ia tidak dapat dihijab 

oleh ahli waris siapa saja dan bahkan ia dapat rnenarik saudarinya 

untuk diajak menerima 'ushubah bersama dengan penerimaan 

yang berlipat dua dari pada penerimaan saudarinya. 

a. Bagian anak laki-laki. 

Sebagaimana diketahui berdasarkan ayat 11 surat 

An-Nisa', bahwa bagian anak laki-laki dalam mempusa

kai itu adalah 'ushubah. Adapun cara-cara dan ketentuan

ketentuan dalam mempusakai diperinci sebagai berikut: 

1) Jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang 

atau beberapa orang anak laki - laki saja, maka anak 
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laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya 
secara ta'shib. 

2) Jika orang yang mati meninggalkan seorang 
atau beberapa orang anak laki-laki dan tidak 
meninggalkan anak perempuan seorangpun, 
tetapi 'meninggalkan juga ahli waris ashhabul-furudh, 

maka anak lakilaki tersebut mendapat sisa setelah 
diambil oleh para ashhabul-furudh. 

3) Jika orang yang ma ti meninggalkan anak laki
laki dan anak · perempuan atau meninggalkan 

anak lakilaki, anak perempuan dan ahli waris 
ashhabul-furudh, maka seluruh harta 
peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah 
diambil oleh ashhabul-furudh dibagi berdua, 

dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua 
kali lipat bagian anak perempuan. 

b. Hajib dan mahjub. 

Kebanyakan para ahli waris dapat dihijab oleh anak 

laki-laki, kecuali : 
1) lbu, 

2) Bapak, 

3) Suami, 

4) Isteri, 

5) Anak perempuan, 

6) Kakek, 

7) Nenek shahihah. 

Para ahli waris nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak dapat dihijab

hirman, tetapi hanya dapat dihijab - nuqshan oleh anak 
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laki-laki. Adapun dia sendiri tidak dapat dihijab oleh ahli 
waris siapapun. 

Selain itu, ayat di atas telah menetapkan adanya 
beberapa kewajiban anak terhadap orang tua. 

Pertama, kewajiban berlaku baik. Bertindak-tanduk 
yang baik kepada orang tua selagi mereka telah berumur 
lanjut merupakan suatu hal yang memang sangat 
mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, karena 
pada saat orang tua berusia lanjut itu ada banyak faktor 
yang dapat menyebabkan anak mengabaikan orang 
tuanya. Antara lain, karena anak telah dipenuhi dengan 
kesibukan kerja untuk memenuhi kebutuhan diri, anak, 
dan istrinya, maka sering kali hal semacam ini membuat 

anak lengah akan kepentingan kedua orang tuanya. 

Dalam kondisi semacam ini, dengan tepat Allah 
memerintahkan kepada anak untuk bertindak-tanduk baik, 

berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan 
kepada orang tua. Banyak terjadi bahwa karena posisi 

anak yang baik dalam kehidupan materinya, sedangkan 

kedua orang tuanya telah udzur untuk dapat mengurus 

kepentingan dirinya sendiri, terutama sekali tidak lagi 

mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi 

kepentingan diri mereka pada masa tuanya, maka sering 

kali anak mengecilkan kedudukan dan peran orang tua 

terhadap dirinya. Inilah faktor yang sering kali 

menyebabkan anak tidak mau lagi menghormati orang 

tuanya. 

Kedua, anak dilarang mengucapkan kata-kata yang 

berkonotasi atau mempunyai arti merendahkan orang tua. 
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Pada ayat di atas Allah mengungkapkan kata-kata "cih" 
atau "uh". Kata-kata semacam ini memang berkonotasi 
merendahkan orang lain. Begi tu pula dengan simbol
simbol atau ucapan-ucapan dan nada-nada lainnya seperti 
"wuh" atau "ah", yang dalam pergaulan di tengah 
masyarakat biasa dianggap sebagai pernyataan 
merendahkan orang lain. Karena itu, semua ucapan 
seperti itu terlarang diucapkan oleh anak kepada orang 
tuanya; dan sudah tentu anak lebih terlarang jika dengan 
cara tegas mengucapkan kata-kata yang menghina atau 
merendahkan martabat mereka, seperti anak menyebut 
kepada orang tuanya : "Kurang ajar" dan sebagainya. 

Ketiga, anak dilarang menghardik orang tuanya. 
Menghardik berarti tindakan berupa ucapan dan 
perbuatan sekaligus yang merendahkan harga diri dan 
martabat orang tuanya. Sering kali anak menghardik 
orang tuanya dengan perbuatan, antara lain dengan 
memukul meja, menendang pintu atau membanting barang
barang di depan ibu bapaknya untuk menyatakan rasa 
marah kepada mereka. Semua tindakan ini tidak boleh 
dilakukan anak terhadap orang tua, baik dalam 
keadaan anak sedang marah ataupun dalam keadaan 
biasa. Sebaliknya, anak dalam keadaan bagaimanapun, 
Allah perintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada 
mereka. Bagaimana yang dimaksud dengan kata-kata 
yang baik itu? Yaitu kata-kata yang penuh rasa 
penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Jika kita 
umpamakan anak menggunakan bahasa J awa, maka is 

memilih bahasa Jawa kromo (halus). Tradisi anak 
berbahasa kromo di lingkungan masyarakat Jawa dapat 
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dijadikan sebagai salah satu bentuk sikap anak dalam 
menghormati dan menghargai orang tuanya. Artinya, 
anak senantiasa memilih kata-kata yang halus dan 
bermakna penghargaan dalam berbicara dengan orang 
tuanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam 
keadaan susah. 

Kita hams mengetahui bahwa bahasa adalah soal 

keduniaan atau naluriah manusia, yang Islam lama sekali 
tidak menetapkan standarisasi kata-kata sebagai patokan 
umum bagi seluruh manusia. Bahasa merupakan hasil 

budaya dari kelompok masyarakat yang menggunakan 
bahasa tersebut. Masyarakat inilah yang menentukan 
adanya kata-kata yang baik ataupun yang buruk. Adanya 
pembagian bahasa kasar dan halus, rendah dan tinggi, 

semua itu sifatnya naluriah. Dengan demikian, bahasa 
dalam lingkungan masyarakat J a wa, antara J awa 

Tengah dan Jawa Timur, tentu tidak dapat disamakan 

penilaiannya. J adi, tolok ukur penggunaan bahasa kromo 

ataupun kasar, adalah lingkungan budaya anak atau orang tua 

itu tinggal. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang 

sifatnya naluriah ini, kita tidak perlu mencari dalil-dalil 

ayat Al-Qur'an atau Hadits Rasulullah SAW untuk 

dijadikan patokan dalam menetapkan pemakaian kata 

maupun kalimat yang dimaksud oleh firman Allah dalam 

QS. Al-Israa' (17) ayat 23 di atas. 

Jadi, kapanpun dalam keadaaan bagaimanapun anak -

wajib menghormati orang tuanya baik dalam ucapan dan 

perbuatan. 
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2. Harta Keluarga 
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Di dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Th. 

1974) disebutkan: 

Psl. 35. (1) Barta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menj adi harta bersama. 

(2) Barta bawaan dari masing-masing suami dan 
isteri dan harta benda yang diperoleh masing
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 
bawah penguasa an masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain. 

Psi. 36. (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami 
dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya. 

3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri di dalam undang

undang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban 
yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 
dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa: 

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 

dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan 
hidup bersarna dalam masyarakat. 
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b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum. 

c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah 

tangga. 

Adapun mengenai kewajiban suami isteri, undang-undang 

menyebutkan bahwa "suami isteri wajib saling cinta
mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan 
lahir bathin yang sate kepada yang lain". 
Untuk itu maka disebutkan pula bahwa 

a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik

baiknya. 

c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

Di dalam Islam hak dan kewajiban suami isteri adalah 

sebagai berikut : 

Hak Isteri: 

a. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan 

mahar atau mas kawin dan nafkah. 

b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami seperti 

yang disebutkan oleh Al-Qur'an: 
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Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan 
cara yang patut, kemudian jika kamu tidak menyukai 
mereka (maka bersabarlalz) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padalzal Allah menjadikan pada11ya 
kebaikan yang banyak". (An-Nisaa : 19) 

c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. 
Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan 
kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga 
agar senantiasa melaksanakan perintah Allah seperti 
disebutkan oleh A 1-Qur'an : 

Artinya: "Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka ..... "(At-Tahrim: 6) 

Kewajiban Isteri : 

a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah 
ditentukan oleh norma agama dan susila sebagaimana 
difirmankan Allah dalam Al-Qur'an : 

Artinya : "Laki-laki adalah pemimpin (kepala keluarga, 
pembela dan pelindung) bagi wanitalisteri, karena Allah 

telah melebihkan yang satu dari yang lain dan karena 

pria/suami telah menafkahkan sebahagian dari 
hartanya". (An-Nisaa: 34). 
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b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga 
keselamatan dan mewujudkan/membina keluarga bahagia 
dan .pinhtern. seperti hadits mengatakan : 

... """J1 ;-•"..,-""J,,,. .. ,, 

.._::,_,~~' "' ~ \~ ~ ~-; t. \ 
...,,, ..l • 

Artinya : "Surga itu berada di bawali telapak kaki kaum 
ibu". 

c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah 
agar mereka kelak menjadi anak yang shaleh sebagai

mana hadits mengatakan : 

Artinya : "Apabila mati manusia, akan putuslah semua 
amalnya, selain dari yang tiga perkara, yaitu : shadaqah 
jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang 

selalu mendo 'akannya ". 

d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta 

benda keluarga. 

e. Menerima serta menghormati pemberian suami dan 

mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik

baiknya, hemat, cermat dan bijaksana. 

HakSuami 

a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan 

yang baik dari isteri selaku kepala keluarga I pemimpin 
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rumah tangga, dalam batas-batas yang ditentukan oleh 
norma agama dan susila, seperti firman Allah dalam 
Al-Qur'an surat An-Nina' ayat 34 tersebut di atas. 

b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga 
yang taqwa seperti firman Allah dalam Al-Qur'an : 

Artinya : ''Tidaklah Akujadikanjin dan manusia. kecuali 

W1tuk mengabdikan diri. kepada-Ku". (Adz-Dzariat: 56). 

Artinya "Dan suruhlah keluargamu mengerjakan 

sembahyang dan tetaplah dengan suruhan ini''. 

(Thaha: 132). 

Kewajiban Suami : 

a. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan 
kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga 
terutama sandang, pangan dan papan. Seperti firman 
Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34, tersebut di 

atas. 

b. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina 
keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan 
dari siksaan neraka seperti firman Allah dalam Al

Qur'an: 

"\ f!-'• -
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Artinya : "Hai orang yang beriman. peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka. .. " (At-Tahrim: 6). 

c. Membantu tugas isteri terutama dalam ha! ITiendidik dan 
memelihara dan membina anak dengan penuh rasa 
tanggung jawab dan kasih sayang. 

d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri 
sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi 
membuat susah lahir dan bathin yang dapat mendorong 
isteri berbuat salah. 

e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara 
· makruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang wenang. 
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MODUL VII 

ILMU JIWA PERKAWINAN 

A. TUJUAN 

1. Umum: 

Agar peserta memahami arti dari psikologi sebagai ilmu 
sehubungan. dengan tingkah laku manusia pada umumnya 
maup~n yang bersangkutan dengan perkawinan pada 
khususnya. 

2. Khusus: 

a. Peserta mampu menjabarkan arti psikologi kaitannya 
dengan psikologi perkawinan. 

b. Peserta mampu menjelaskan faktor-faktor esensial antara 

lain: 

Kesiapan secara fisik - segi kesehatan - usia. 

Kematangan secara mental - segi rohani - pendidikan. 

Kematangan secara sosial - segi ekonomi - kemasya
rakatan, dsb. 

c. Mampu melakukan koordinasi yang baik dengan 
kerjasama dalam pelaksanaan program bersama instansi 
terkait. 

B. METODEPEMBELAJARAN 

1. Ceramah 
2. Diskusi 

3. Simulasi 
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C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 

1. Papan tulis 

2. OHP/Film 

3. Buku Pedoman. 

D. WAKTU 

4 jam pelajaran 

E. TATA RUANG 

Disesuaikan 

E. PROSES PEMBELAJ ARAN 

1. Fasilitator mengadakan curah pendapat mengenai materi yang 
akan dibahas. 

2. Penyampaian materi yang jelas oleh fasilitator. 

3. Mendiskusikan setiap materi hal-hal yang urgen. 

G. MATERI 

Terlampir. 
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BAHAN BACAAN PESERTA 
ILMU JIWA PERKAWINAN 

A. PENGERTIAN 

Psikologi yaitu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti 
tentang tingkah laku manusia atau ilmu tentang gejala-gejala 
kejiwaan atau perbuatan manusia pada umumnya. 

Psikologi perkawinan artinya suatu ilmu yang mempelajari 
tingkah lak.u manusia atau gejala-gejala kejiwaan dan perbuatan 

manusia pada umumnya sehubungan dengan perkawinan. 

Di sini dipelajari gejala sesuatu mengenai kejiwaan manusia 
dalam perkawinan bagaimana perbuatan, khayalan, harapan, dan 
perhatian serta makna perkawinan bagi ketenangan hati dan 
ketenangan jiwa raga. 

B. MENUJU PERKA WINAN SAKINAH 

Menurut Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga 

macam kebutuhan manusia yang hams dipenuhi untuk dapat hidup 

bahagia dan tenang yaitu : 

1. Kebutuhan vital biologis umpama: makan, minum dan 

hubungan kelamin. 

2. Kebutuhan sosial kultural umpama: pergaulan sosial, 

kebudayaan dan pendidikan. 

3. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama: agama, moral 

dan filsafat hidup. 
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Ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing 
sating mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat 
disebut hidup bahagia dan aman damai. 

Menurut Freud ahli jiwa, dari sekian banyak kebutuhan 

manusia maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol 
dan menentukan, malahan instink seksual merupakan dasar dan 

barometer bagi kebahagiaan seseorang. 

Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan 

untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan 

jiwa raga suami isteri yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih 

sayang. 

Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 : 

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

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya 

kamu cendenmg dan merasa tenteram kepadanya, dan djjadikan

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir''. 

Menurut Sayid Quthub dalam tafsir Fiidhilalil Qur'an juz 

21 bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan mawaddah dalam 

ayat ini adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan 

kemantanpan hati dalam menjalani hidup serta rasa aman damai 

dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta 

kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai 
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hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang 
saling membutuhkan. 

1. Kesiapan/kematangan secara fisik 

122 

Sebelum memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga 
melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya suatu 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir 
dan bathin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan 
di akhirat nanti. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada persiapan

persiapan dalam menghadapi dan memasuki gerbang 

perkawinan, yang meliputi : 

a. Calon mempelai kedua-duanya sudah cukup dewasa. Bagi 

pria dianjurkan menikah setelah b'erumur 25 tahun dan 

wanita setelah berumur 20 tahun. Pada umur tersebut pria dan 

wanita dipandang cukup dewasa secarajasmani. Undang
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Pasal 7 ayat 1) menyebutkan: bahwa Batas minimal umur 

untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun 

untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sedangkan 

pada Pasal 6 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan 

bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari 

orang tua yang bersangkutan. 

b. Memeriksakan kesehatan menjelang perkawinan dan 

calon mempelai wanita sangat dianjurkan untuk 

mendapatkan suntikan TT dan anemia gizi untuk 

mencegah penyakit tetanus dan kekurangan darah bagi 

bayi yang akan dikandungnya. 
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Persiapan fisik yang sehat dalam melangsungkan 
perkawinan merupakan salah satu faktor yang cukup penting 
untuk mencapai perkawinan memhentlik kelnarga yang 

bahagia, karena kesehatan merupakan faktor yang cukup 

penting dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Oleh 

karena itu kepada para cal on pengantin perlu di berikan 

bimbingan bagaimana cara hidup berkeluarga yang sehat. 

2. Kematangan secara mental 

Kehidupan perkawinan akan berjalan rumit dan panjang, 

tidak sesederhana pestanya. Tanpa persiapan yang matang 

yang baik, perkawinan akan menjadi formalitas kebersamaan 

bukan semata-mata karena telah memenuhi syarat-syarat 

material seperti sandang, pangan dan papan karena peran 

yang akan ditanggungnya menuntut kedewasaan dan 

tanggung jawab serta kewajiban yang harus ditunaikan dan 

dilaksanakan dengan baik. 

Hak dan kewajiban suami dan isteri ini perlu dipahami 

dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, untuk itu perlu 

mengetahui apa saja yang menjadi hak suami dan isteri dan 

kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan suami terhadap 

isterinya dan demikian sebaliknya. Pemahaman yang baik 

akan hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan akan 

memberi kemudahan dan arch yang jelas dalam membina 

rumah tangga yang baik dan harmonic. 

Berikut ini ada beberapa peran yang harus dimainkan 

dalam kehidupan perkawinan antara lain: 

a. Berperanlah sebagai pasangan seks yang baik. 

b. Berperanlah sebagai pendamping. 
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c. Berperanlah sebagai sahabat. Ada kalanya salah satu 
pasangan suami isteri membutuhkan sahabat yang bisa 
diajak bertukar pikiran atau pendengar yang baik dari 

segala macam keluh kesah. 

d. Berperan sebagai pendorong semangat. 

e. Berperan sebagai penasihat. 

f. B erperan sebagai st a bi l is a tor dalam mengarungi 
kehidupan yang penuh dengan persaingan dan tantangan 

ada kalanya membuat suami atau isteri mengalami 

kegoncangan emosional. Sering sekali orang dewasa 

dilanda kecemasan depresi atau juga stres. Dalam emosi 

yang tidak stabil semacam ini, pasanganlah yang harus 

mampu menetralisir suasana hati suami atau isteri. 

g. Berperan sebagai orang tua. 

h. Penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab. 

Oleh karena itu kesiapan mental yang baik dalam 

menjalankan peran-peran di atas, maka rurnah tangga akan 

berjalan dengan baik, harmonis dan bahagia. 

3. Kematangan secara sosial 

124 

a.. Marnpu membina hubungan antara anggota keluarga dan 

lingkungan. 

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya 

terdiri dari ayah, ibu dan anak {nuclear family) akan 

tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih 

besar bagi (extended family), baik hubungan antara 

anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan 

masyarakat. 
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b. Hubungan antar anggota keluarga. 

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi 

ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama 

keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga 

dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak 

keluarga isteri, demikian juga isteri harus baik dengan 

keluarga pihak suami. 

Firman Allah : 

Artinya : "Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi". 

(Q.S. An-Nisa' : I) 

c. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. 

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang 

umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan 

dimintai pertolongannya. Begitu pentingnya hubungan 

baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia 

itu saling membutuhkan apabila hubungan dengan 

berbagai pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang 

menjadi idaman setiap insan akan tercapai. 

C. MEMUPUK KEMESRAAN SUAMI ISTERI 

I. Kemitrasejajaran suami isteri 

Kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita 

adalah kondisi dinamis , apabila pria dan wanita memiliki 
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kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan 
kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling 

menghormati, saling menghargai, saling membantu dan sating 

mengisi dalam berbagai bidang. 

Dengan demikian, kemitrasejajaran tidak dilandasi oleh 

keinginan menciptakan persaingan antara pria dan wanita, 

apalagi untuk persaingan suami dan isteri. 

Dalam Islam, pada hakikatnya Allah SWT menciptakan 

pria dan wanita untuk sating menghormati, saling membantu 

sesuai. dengan kodrat masing-masing. Apabila dalam 

kehidupan riil antara pria dan wanita khususnya dalam 

kehidupan rumah tangga suami dan istri menjadi rnitra sejajar 

yang harmonis, potensi sumber daya keduanya secara 

maksimal dapat bermanfaat. Itulah tujuan ajaran Islam, 

sebagimana tujuan Allah SWT menciptakan manusia yang 

terdiri dari pria dan wanita ini. 

Kemitrasejajaran dapat.direalisasikan bila suasana yang 

kondusif dapat diciptakan khususnya dalam kehidupan 

berkeluarga, yang di dalamnya (sebagai suami) dan wanita 

(sebagai isteri) mampu berperan dalam suatu jajaran atau jejer 

(bahasa Jawa), yaitu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, 

(Asmen IV Memperta dalam Semiloka, 1986) dalam 

kehidupan nyata sehari-hari tidak ada yang kedudukannya 

lebih tinggi dan tidak ada hak-haknya lebih besar, serta tidak 

ada yang peranannya lebih penting dari yang lain. 

Jadi, "Kemitrasejajaran" adalah kesejajaran·hak dan 

kewajiban serta kesempatan antara pria dan wanita baik di 

lingkungan kehidupan keluarga khususnya, maupun dalam 

masyarakat itu. 
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Pria dan wanita dalam hal ini khususnya suami isteri 

dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis dalam arti 

selaras, serasi dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan 
perilaku saling peduli, menghormati, menghargai serta membantu 

dan mengisi serta dilandasi rasa saling asih, asah dan saling 

asuh. Dengan sikap seperti ini akan terasa ketenangan 

dan ketenteraman serta kedamaian dalam kehidupan 

keluarga atau yang disebut sebagai keluarga yang sakinah. 

Oleh karena pria dan wanita (suami isteri ataupun anak

anak yang terdiri dari pria atau wanita) mempunyai kesamaan 

kedudukan, hak, fungsi dan peranan maka dalam menghadapi 

berbagai permasalahan khususnya dalam kehidupan keluarga 

akan terasa ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. 

Apabila hal ini dilaksanakan maka hasilnya akan terasa 

menjadi lebih adil baik yang dirasakan oleh pria maupun 

wanita. 

Hubungan kerja sama antara pria dan wanita sebagai 

mitra sejajar tersebut harus dapat diwujudkan dalam jalinan 

pola sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata sehari-hari, 

baik di lingkungan keluarga khususnya maupun dalam 

lingkungan masyarakat dan pembangunan. 

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang

pasangan supaya kamu mengingat aJcan kebesaran Allah". 

(Adz-Dzariyat: 49). 
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Artinya : "Bara11g siapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik 

pria maupwz wanita sedang ia ora11g yang beriman, maka mereka 

itu akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dia11iaya 

walau sedikitpun" (An-Nisa': 124). 

Agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, 

maka perlu memahami kemitra sejajaran antara keduanya 

(suami isteri). Kemitra sejajaran adalah kondisi dinamis antara 

pria dan wanita khususnya dalam ha! ini adalah suami isteri. 

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang 

dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Artinya 

adalah hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan 

perilaku antara suami isteri yang saling peduli, saling 

menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling 

mengisi di samping sating mencintai dan menyayangi. Dalam 

hubun·gan antara suami isteri yang serba saling tersebut, 

maka antara suami isteri dapat bekerja sama sebagai mitra 

sejajar. 

2. Saling memuji kelebihan dan menyernpurnakan 

kekurangan 

Untuk mewujudkan rumah tangga bahagia suami isteri 

hendaklah dapat memainkan dirinya menjadi seorang yang 

romantis. Bagi seorang suami hendaknya tidak ada wanita 

lain yang dapat mempesona hatinya selain isterinya. Demik.ian 

pula bagi seorang isteri tidak ada laki-laki lain yang gagah 

dan ganteng selain suaminya sendiri. Untuk menciptakan 
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suasana yang demikian diperlulian sikap luwes dari kedua 

belah pihak (suami isteri) jangan mempunyai sikap egoistis 
sating mementingkan diri sendiri. 

Suami dan isteri tidak terlepas dari sifat kekurangan yang 

melekat sebagai fitrah. Karena itu para suami hams menyadari 

bahwa kekurangan yang melekat pada diri isterinya dapat 

pula melekat pada dirinya sendiri. Segala kekurangan itu 

haruslah dihadapi dengan jalan memohon kepada Alllah agar 

tidak menjadi malapetaka dalam kehidupan rumah tangganya. 

Karena itu suami tidak boleh selalu menunjuk kekurangan 

isteri dan mengungkapkannya kepada orang lain dengan 

tujuan baik ataupun tujuan buruk. Sebaliknya, isteripun tidak 

boleh melakukan hal serupa apapun tujuannya. 

Adanya ikatan perkawinan yang menjadikan leburnya 

kepribadian suami dan isteri pada batas-batas tertentu hams 

membuat kedua pihak saling rnemiliki rasa rnenyatu, sehingga 

kekurangan yang ada pada pasangannya tidak lagi dianggap 

sebagai aib yang harus diperangi oleh pasangan lainnya. 

Sebaliknya, segala kekurangan itu harus diupayakan untuk 

ditutupi dengan rnernperhatikan dan rnelih at kelebihan

kelebihannya. Misalnya, ada isteri yang tidak bisa memasak, 

tidak pandai berdandan, tidak rapi rnengatur rumah, tetapi is 

seorang yang setia, pandai rnernelihara harta suami, sangat 

tawadhu' dan tidak suka berfoya-foya. Suarni harus rnem

perhatikan kelebihan m1 dan rnenutup rnata terhadap 

kelemahan-kelernahan isteri dengan jalan membantu 

mengurus rumah tangga, menyuruh isterinya merapikan 

penampilannya, dan mengatur rumah dengan keterarnpilan 

yang dimiliki oleh suan1i. 
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Dernikian juga para isteri, ia hendakJah selalu lebi;h 
memperhatikan kelebihan yang ada pada diri suami, buka11 , 

selalu melihat kekurangan-kekurangannya. Di rumah ia lebili 
senang bermalas-malas daripada mengerjakan urusan rumall 

agar kelihatan bersih dan rapi. Semua urusan rumah 
dibebankan kepada isteri, sehingga isteri merasa kekurangam 
waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Akan tetapi, suam:i 

orang yang pandai mencari uang cekatan menyelesaikan 
persoalan-persoalan rumah tangga <;Ian dermawan kepada anak

isterinya. Kelebihan dan sifat baik suami semacam ini jauh 

lebih memberi manfaat bagi isteri dibandingkan dengan 

kekurangannya. 

3. Memberikan hadiah 

130 

Sejak semula suarni isteri terikat dalam hubungan saling 
mencintai. Terkadang suasana saling mencintai ini menjadi1 

luntur sedikit demi sedikit karena berbagai faktor yang: 

merenggangkan hubungan mereka. Untuk itu perlu adanyai 

upaya penyegaran atau pembaharuan suasana. Salah satu carai 

yang dapat ditempuh untuk menghidupkan suasana baru dani 

segar adalah dengan saling memberi hadiah pada hari ulang, 

tahun baik suami dan isteri, ulang tahun perkawinan. 

Hadiah adalah suatu pemberian berupa materi atau 

sesuatu yang bemilai kepada orang lain dengan tujuan untuk 

menghormati atau menyenangkan hatinya. Suami isteri adalah 

orang yang paling berkepentingan untuk mendapatkan 

kehormatan dan kesenangan. Suarni yang memberikan hadiah 

kepada isteri akan dinilai oleh isteri telah memberikan 

perhatian kepadanya. Misalnya suami pergi ke tempat yang 

jauh untuk beberapa lama. Sewaktu pulang ia membawa oleh-
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oleh yang sangat disenangi oleh isterinya. Ketika barang itu 

diserahkan kepada isterinya is menyambutnya dengan penuh 

rasa bangga dan be1terima kasih, sekaligus merasa dimanjakan 

karena mempero leh perhatian bes ar dari s uami ny a. 

Sebaliknya, isteri yang juga memberikan hadiah kepada 

suaminya pada waktu tertentu akan sangat menanamkan kesan 

yang mendalam bagi suaminya. Misalnya, pada waktu hari 

raya isteri menghadiahkan sepatu baru kepada suaminya. 

Walaupun sebenarnya suami mampu membeli sepatu sendiri 

tetapi hadiah dari isterinya ini akan dirasakan. 

Disebutkan dalam Hadits berikut : 

t< , /-"' ,, / // 
'/~Ci~ o~). ~ ~ t,,"'w 

Artinya : "Hendaklalz kanzu saling memberi hadiah, niscaya 

kamu akan saling mencintai". (HR. lbnu Asakir). 

Rasulullah menganjurkan agar kita menanamkan 

semangat saling mencintai dengan jalan saling memberi 

hadiah._ Perbuatan saling memberi hadiah · akan membuahkan 

hubungan saling mencintai antar suami isteri. Semua upaya 

semacam ini dapat menjadi sarana meningkatkan kemesraan 

dan romantisme antara suami isteri. 

Disamping itu saling memberi hadiah mempunyai fungsi 

kejiwaan yang mendalam seperti Rasulullah mengungkapkan 

dalam hadits di atas, kita tidak boleh meremehkan amaliah 

saling memberi hadiah walaupun yang kita hadiahkan itu 

sesuatu yang mahal. Begitu juga suami isteri akan merasa 

lebih mesra dan romantis bila mereka sering saling memberi 

hadiah walaupun harganya tidak mahal. Usaha ini perlu 

dilakukan oleh pasangan suanu isteri agar mereka selalu 
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mendapatkan suasana yang romantis yang segar dan 
lestari. 

4. Saling memberi Nasihat 

132 

Dalam kehidupan suami isteri tidak jarang isteri atall 
suami melakukan kesalahan. Untuk itu saling memberi 
nasihat sangat diperlukan. Allah berfirman dalam surat 
Al-Ashr 1-3 : 

Artinya : "Demi masa, seswzggulmya manusia itu benar-benar 

berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman da11 

mengerjakan amal shaleh dan nasihat-menasihati supaya 

menaati kebenaran dan nasihat-menasilzati menetapi kesabaran ". 

Karena suami isteri merupakan bagian dari masyarakat 

dan lingkungannya. Dalam kehidupan sosial seluruh individlll 

tunduk pada norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat 

itu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari 

pengaruh orang lain dan ada kalanya baik dan ada kalanya 

buruk. 

Dalam kehidupan suarni isteri, sebagai manusia biasa 

tidak jarang isteri atau suarni rnelakukan kesalahan atau 

rnungkin perbuatan dosa. Misalnya suami melakukan 

perbuatan yang rnenyakiti hati atau menyinggung perasaa11 

isterinya. Hal itu tentu rnernbuat isteri tidak senang. Jika isteri 

tidak rnau rnenasihati atau rnernbicarakan kebiasaan suami 
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yang tidak baik itu, perbuatan itu bisa saja terulang kembali 

sehingga dapat merusak keharmonisan serta kebahagiaan 

perkawinan dan rumah tangganya. 

Bila suami tidak mau menasihati dan meluruskan 

kesalahan itu, rnaka kelak bisa berakibat merugikan semua, 

bahkan menghancurkan keluarganya. Dalam kehidupan suami 

isleri sudah tentu mereka berkewajiban melakukan hal-hal 

tersebut di atas dengan baik, secara bersama-sama atau 

sendiri, agar mereka dapat rnenjadi hamba Allah yang shaleh. 

Untuk itu, sangat perlu sekali suami isteri benar-benar 

mengintrospeksi din supaya tahu kekurangan masing-masing, 

sehingga bisa saling menasihati. 

Para suarni isteri yang selalu menasihati bila mendapati 

kesalahan pasangannya, juga saling rnengajari bila mendapati 

kekurangan pengetahuan pasangannya, akan dapat mencipta

kan suasana saling percaya dan akrab. Sudah tentu mereka 

harus merniliki sifat lapang dada agar nasihat yang diberikan 

kepada pasangannya diterima dengan baik dan penuh dengan 

cara syukur. Cara menasihati juga harus arif dan bijaksana, 

sehingga tidak menyinggung perasaan pasangannya. 

Kesalahpahaman di antara mereka akan terhapus dan yang 

dirasakan penuh adalah keselarasan dalam segala sisi 

kehidupan. Suasana yang penuh kesejukan dan damai ini 

sudah tentu akan menghasilkan kemesraan yang mereka 

harapkan. Itulah perlunya suami isteri selalu saling rnenasihati 

pasangnnnya agar segala kendala yang dapat merusak 

kemesraan mereka dapat dihilangkan. 
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5. Masing-masing Memfungsikan Diri 

134 

Allah telah menciptakan jenis manusia perempuan untuk 
menjadi pasangan bagi jenis laki-laki melalui syariat 

perkawinan. 

Untuk mewujudkan kebahagiaan dan melesrnrikan 
keberadaan manusia dengan berketurunan, sehingga tanggung 
jawab manusia sebagai khalifah untuk mengolah dan 

memakmurkan bumi tercapai. 

Agar tercapai kebahagiaan bagi pasangan yang 

membentuk rumah tangga tentu bagi kedua mempelai 

memerlukan pemahaman dan pengenalan karakter dan 
kepribadian dari pasangannya. Al-Qur'an dan sunnah 

Rasulullah telah memberikan keterangan-keterangan sebagai 

petunjuk bagi kita semua dalam membina dan menciptakan 

keharmonisan dalam perkawinan. Untuk itu, kedua mempelai 

harus bersungguh-sungguh mempelajari dan memahami apa 

yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan firman Allah dalam Al

Qur'an dalam membina perkawinannya agar bahagia dan 

harmonis. 

Dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini suami 

isteri harus bersama-sama tetapi dengan pembagian tanggung 

jawab yang berbeda-beda untuk melaksanakan tugas-tugas 

yang mereka hadapi dalam membangun rumah tangga. 

Perkawinan telah mengikat keduanya untuk menutupi 

kekurangan masing-masing, karena untuk mewujudkan 

kesejahteraan rumah tangga, maka keluarga harus mem

butuhkan dan saling melengkapi. Allah telah mengingatkan 

kita tentang hal ini. sebagaimana firman-Nya dalam Surat 

Ar-Rum ayat 21 : 
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Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri 

supaya kamu cenderung dall merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". 

Secara ringkas ayat ini mencakup kebutuhan timbal balik 

antara suami dan isteri, dimana suami dapat merasa aman 

dan tenteram. Begitu pula sebaliknya isteri akan merasa 

tenteram jika berada di samping suami, karena suami akan 

melindungi isteri dan anak-nnaknya. Isteri dapat menegurnya 

bila suami lupa akan kewaj I ban terhadap Allah, isteri turut 

merasakan suka duka suami dan ikut mencari penyelesaian 

atas segala kesulitan yang dihadapi suami. 

Islam menggariskan bahwa fungsi suami adalah· sebagai 

berikut: 

a. Pemimpin dan pembimbing isteri. 

Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 34: 

' / / ,.J .,,,,.,, 
f ,) <1t/Jj,, L/"' • l~ l-;'}'.J'1.-r~ /'~ ,.,-J~1":'°w'( 
(""= ~'! J...\>1~""! ~ _,. ~0.Y'!J' U~~I ,, ~ 

• /. / 9' ,, ,,,.,,,'i, ~ .,,, ' / 
C:: Yt. j~1.) •. ~\.:,\~1 ~\~_,~ '.t~ 

. / /-...7 / ~ ;.. ., • <s-

Artinya : "Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas 
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yang laimzya dan karena mereka telah membelanjakan 

sebagian lzarta mereka ". 

Dalam ayat di atas, disebutkan bahwa laki-laki adalah 
pemimpin kaum wanita, yang dalam hal ini adalah suami. 
Seorang suami tidak sekedar memberi uang belanja 
kepada isterinya, yang untuk selanjutnya is biarkan 
isterinya berjalan semaunya. Tetapi tugas, fungsi dan 
posisi suami oleh Allah ditetapkan sebagai orang yang 
mengatur, mendidik, meluruskan dan memberi komando 
dalam rumah tangganya. Jadi, seorang suarm, bertanggung 

jawab atas pemenuhan materi dan kehidupan agama 
isterinya, maka suami dituntut mempunyai pengetahuan 

tentang tata kehidupan suami isteri seperti yang diajarkan 

oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dengan isteri, 
dia harus pula memahami fungsi dan kedudukannya 

dalam rumah tangga. Karena, dalam rumah tangga yang 

suaminya tidak dapat menghayati tanggung jawabnya 
terhadap isteri, dan isted terhadap suami, tentu akan sulit 

terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan rumah 

tangga. 

b. Pendidik dan pembina 

Suami wajib mengajar isteri dan anaknya dalam 

masalah agama. Apakah isteri dan anak sudah dapat 

membaca Al-Qur'an, apakah bacaannya baik dan benar, 

apa shalatnya sudah benar, dan sebagainya. Namun yang 

Iebih penting adalah sebelum menyuruh keluarganya 

untuk shalat dan kewajiban Iainnya suami atau ayah hams 

menj adi teladan yaitu dengan melaksanakan apa yang 

dia perintahkan kepada anggota keluarganya. 
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c. Pemberi nafkah keluarga 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Dan 

berbaktilah kamu kepada Allah melalui isterimu. 

Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai 

amanat Allah, dan telah menjadi halal kehormatannya bagi 

kamu dengan kalimat Allah. Dan hendaklah kamu memberi 

makan dan pakaian menurut yang ma'ruf'. (HR. Muslim). 

d. Pelindung dan pendamping isteri 

Sebagai pelindung dan pendamping isteri, suami 
hendaknya dapat mengayomi isteri dengan baik. Suami 
pelindung begi isterinya dari segala hal yang akan 
mengganggu atau membahayakannya. Sedangkan sebagai 
pendamping, suami harus me~mpatkan dirinya sebagai 
tempat bagi isterinya untuk mencurahkan segala perasaan 
hatinya. Suami dapat mendampingi isterinya dalam segala 

suasana, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam 
keadaan susah. 

Bila fungsi-fungsi ini dijalankan dengan baik Insya 

Allah akan terwujud suasana rumah tangga yang sakinah, 

yang dilandasi oleh perasaan mawaddah dan rahmah. 

Kebahagiaan perkawinan akan terasa lebih lengkap 

bila isteri juga memahami dan menempatkan dirinya 
sesuai dengan fungsinya dalam ikatan suami isteri. Pada 

hakekatnya fungsi isteri tidak jauh berbeda dengan fungsi 

suami, namun bagi isteri ada ciri kekhususannya. Adapun 

fungsi isteri sebagai ibu rumah tangga dengan pennc1an 

adalah sebagai pendamping suami yang setia. 
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1) Sebagai pendamping suami, isteri ad al ah tempat 

berteduh dan tempat bercengkrama bagi suami. Isteri 
yang salehah akan tetap setia menemani 

d an mendampingi suami dalam setiap kondisi dan 
situasi, baik suka maupun duka, mententeramkan 
.hati suami, ia ikhlas menjadi sahabat, kekasih, dan 

ibu, sehingga si suami semakin hari semakin 

bertambah cinta dan kasih sayangnya kepada isteri. 

2) Karenanya, isteri harus pandai menciptakan suasana 

yang penuh kebahagiaan dan ketenangan 

bagi suaminya. Dia harus pandai mengelola 

uang pemberian suami meskipun sedikit dengan 

baik. Dia juga selalu menumbuhkan 

kegembiraan dan semangat hidup yang tinggi 

mengendalikan urusan rumah tangga dan selalu 

mendorong kemajuan suaminya agar terns maju 

memikul tanggung jawab keluarga dengan rasa suka 

cita. 

3) Isteri berusaha membantu suaminya dalam berbagai 

kesenangan dan penderitaan sehingga suami merasa 

mendapat pengayoman pada saat sedih dan semangat 

pada saat kesulitan. 

6. Saling Terbuka dan Saling Pengertian 

Keterbukaan dalam keluarga adalah menyatakan 

apa adanya, termasuk yang dirahasia degan maksud bukan 

untuk menjelek-jelekkan, tetapi justru dalam upaya 

mencari altematif pemecahannya untuk perbaikan. 

Keterbukaan dalam keluarga penting sekali, sebab 

masing- masing suami dan isteri yang terlibat dalam kehdupan 
berkeluarga punya masalah yang seringkali tidak dapat 
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diselesaikan secara pribadi, cecapi memerlukan bancuan orang 
lain. Karena itu dalam agama dikatakan, Hwma libasullakum wa 
a11t11111 libasullalw1111a. Isteri itu menjadi pakaian bagi suami 
dan begitu juga sebaliknya. "Libas" pakaian di sini mengandung 

pengertian luas sekali, tidak hanya dalam arti pakaian yang 

menjurus pada masalah seksual semata, tetapi mencakup saling 
tukar pengalaman, informasi, pengetahuan, keterampilan, saling 

menutup kekurangan, saling mengingatkan, saling menasehati 
dan sebagainya. Hal ini tidak akan tercipta mana kala 

masing-masing saling menutup diri, tidak ada keterbukaan. 

Di sinilah urgensi mengapa sikap keterbukaan perlu 

diciptakan dalam kehidupan keluarga dalam rangka 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, 

bahagia, tenteram, rukun dan damai. Sebab dalam keluarga 

yang saling terbuka, maka masing-masing anggota keluarga 

bisa saling mengontrol, saling membantu mengoreksi, saling 

membantu memecahkan masalah, dan sebagainya. 

Sering ada keluarga yang walaupun berumah tangga 

sudah bertahun-tahun, tetap saja ada rahasia-rahasia di antara 

anggota keluarga. Dan tidak jarang banyak kehidupan 

keluarga yang dernikian, berakhir dengan kehancuran. 

Dengan demi kian j el as, ban yak urgensi keterbukaan 

dalam pembinaan keluarga adalah dalam rangka menciptakan 

kehidupan berkeluarga yang harmonis, baik antar suami isteri, 

orang tua dengan anak maupun suami atau isteri dengan 

mertua dan lingkungan keluarga lainnya. 

Karena itu agar isteri dan suami sating terbuka, maka 

perlu menghilangkan saling ketergantungan. Isteri jangan 
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terlalu tergantung pada suami. Berilah dia kesempatan untuk 
mengembangkan diri. Sehingga dengan demikian, isteri akan 
punya keberanian untuk mengungkapkan masalah-masalah 
yang ada. 

Hal-hal yang memerlukan keterbukaan 

Hal-hal yang harus terbuka dalam kehidupan keluarga 
adalah semua hal yang ada hubungannya dengan kehidupan 
rumah tangga. Seperti masalah ekonomi, pergaulan, teman di 
luar rumah atau suami jarang pulang karena alasan tugas 
kantor, semua itu harus terbuka. Sebab bila tidak, nanti akan 

timbul saling mencurigai apakah suami atau isteri sudah 
bosan, tidak cinta lagi, tidak sayang dan sebagainya. 

Saling Pengertian 

Suami isteri hendaknya paham dan mengerti apa 

sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dalam membentuk 

rumah tangga. Mereka hendaknya mengerti tugas dan 

kewajibannya masing-masing di dalam mengurus rumah 

tangga dan dengan tulus ikhlas mau melaksanakan tugas dan 
kewajibannya tersebut, sehingga tidak ada tugas rumah tangga 

yang tidak terurus atau tidak teratasi. Pembagian tugas yang 

telah disepakati oleh suami isteri hendaknya dibuat secara 

fleksibel, tidak terlalu kaku, sehingga dalam kondisi 

tertentu dimana suami tidak dapat melaksanakan tugasnya si 

isteri dengan tulus mau melaksanakannya dalam batas 

kemampuannya dan begitu pula sebaliknya kecuali dalam hal 

tugas-tugas tertentu yang tidak boleh atau tidak wajar 

digantikan. 
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7. Menyatukan Tujuan Perkawinan 

Dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia 
Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan 
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 

Ada beberapa hikmah disyariatkan pernikahan, antara 
lain: 

a. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah karena 
ada kalanya naluri seksual ini sulit untuk dibendung dan 

sulit untuk merasa terpuaskan dengan jalan nikah naluri 
seksual dapat disalurkan kapan saj a, as al hal terse but 

dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang tidak 
dilarang syariat Islam. 

b. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dan atau 

keturunan yang sah. 

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah 

dewasa sehingga dengan aktifitas mencari nafkah untuk 

memenuhi tanggung jawab. 

d. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang 

baik, yang sebelum nikah hanya untuk diri sendiri. 

e. Mempererat hubungan antara satu keluarga dan keluarga lain 

melalui ikatan persemendaan. 

Dalam ha! ini, Rasulullah SAW telah bersabda : 
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Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa di amara 

kamu yang tel ah sanggup kawin, maka lze11daklah kawin. Maka 

sesunggulmya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap 

yang dilarang olelz agama) dan memelilzara faraj. Dan 

barang siapa yang tidak sanggup hendaklalz be1puasa. 

Karena puasa itu adalalz perisai baginya ". ( H.R. Bukhari 

dan Muslim) 

Dengan demikian, perkawinan adalah bentuk yang paling 

sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan 

ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah hanyalah 

membuahkan "kesenangan semu" atau selintas waktu. 

Kebahagiaan hakiki dan sejati didapat dalam kehidupan 

bersama yang diikat oleh "pemikahan". Itulah sebabnya 

agama samawi seperti Islam menganjurkan pemikahan, 

menggemarkan ummatnya agar menyukai perkawinan itu. 

Dengan tegas Allah berfirman dalam surat An-Nisa' 

ayat 3: 

Artinya : "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu 

pandang baik untukmu! ". 

Sebab menurut Islam, tujuan perkawinan bukanlah untuk 

semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, tetapi 
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lebih dari itu ialah untuk membentuk keluarga, membentuk 

rumah tangga sejahtera-bahagia yang dari padanya lahir anak

anak yang shaleh, tambatan mata bagi ibu bapaknya, yang 

akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar umat 

manusia tidak menjadi musnah. 

Rumah tangga yang stabil dan bahagia akan menghasil

kan anak-anak yang shaleh, taat, berbudi, dan mengasihi 

orang tua dan masyarakat. Untuk mencapai suatu rumah 

tangga yang bahagia, agar setiap orang akan berkata, sesuai 

dengan ucapan Nabi Besar Muhammad SAW yang berbunyi: 

Artinya: "R11malz tanggaku adalah surgaku ". 

Dalam rumah yang menjadi surga bagi penghuninya, hak 

dan kewajiban suami istri terpenuhi dan terlaksana dengan 

baik. Suami memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak

anaknya dan mendapatkan haknya dari istri dan anak-anaknya 

dengan baik. Demikian pula sebaliknya, istri memenuhi 

kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya dan 

mendapatkan haknya dari suami dan anak-anaknya secara 

baik. 

Bila kondisi demikian benar-benar tercapai, maka rumah 

tangga yang mereka bina adalah rumah tangga yang sakinah, 

mawadah dan rahmah, suatu keadaan yang sangat menye

nangkan dan membahagiakan bagi penghuninya. 

8. Perkawinan Bernilai Ibadah 

Di samping itu, pernikahan atau perkawinan yang sah 

mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah 
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SWT yaitu mengikuti sunnah Rasul-Nya, sebagaimana 
disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika tiga orang 
mendatangi rumah Rasul sambil menceritakan dirinya masing
masing karena mereka tidak mau hidup berkeluarga (nikah), 
terus-menerus berpuasa, dan beribadah sepanjang malam tidak 
tidur. Semua itu dilakukan dengan maksud hidup dan 
kehidupannya agar tidak terganggu oleh hal-hal yang 
menyebabkan berkurangnya nilai ibadah. Mereka bertanya 
tentang bagaimana ibadah Rasul, kemudian dijawab dengan 
sabdanya: 

~ t.t1/,, .,, .... '! d_,.J." .!<"(:_,"'.,. l, 9t"' {1"' 1, ,, 
~!Jr~'~-' d...JJ\_ ... !_,IA.U • \~~ ~J~ 

~ /~ ~/ 

~ ~ ;' c.:~:.J~/_.~~i ..,L~~lJ ~ /~ f''-!. •f"' t~-!\~ ,,, ~ .. ~~~ t..~!J~~ 

'~ ·- ). ~ u:~:u -~ ~ -
Artinya : " .... Demi Allah sesungguhnya aku ad.a/ah orang yang 

paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepadaNya di antara 

kalian. Tetapi aku berpuasa, berbuka, shalat, tidur, saya juga 

mengawini wanita, maka barang siapa yang tidak menyukai 

(membenci) sunnahku maka bukan tennasuk golonganku". 

(Muharrunad Fuad Abd. Al-Baqi, II: 89-90). 

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar perkawinan 

itu dilakukan dengan niat yang luhur; niat mengikuti sunnah Rasul 

agar benar-benar dapat bemilai ibadah. 

Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pasang 

surutnya. Ini hendaknya dijadikan ujian bagi suami isteri; 

karena kebahagiaan, rasa senang, tenteram, ataupun 

kegagalan, sedih/menderita, dan kecewa pada hakekatnya 

merupakan cobaan dari-Nya. 
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Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga dan 
membina keluarga sakinah, suami isteri harus penuh 

kesabaran, keuletan, dan keyakinan bahwa hidup ini 

sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. 
Memang, menuju kepada nilai-nilai yang baik tentu tidak 
terlepas dari ujian ataupun cobaan yang tidak diinginkan, 

termasuk kendala atau hambatan di dalam membangun 

keluarga sakinah. 

Cara yang diterapkan untuk mencapai kel uarga sakinah 

dalam rangka menghindari kendala dan hambatan itu 

keduanya suami isteri harus memahami hak dan kewajiban 

yang berkaitan erat dalam kehidupan keluarga sehingga akan 

terbina keluarga sakinah yang diidamkan bersama. 
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MODUL VIII 

PENANAMAN NILAI-NILAI KEIMANAN, 
KETAQWAAN DAN AKHLAQUL KARIMAH 

A. TUJUAN 

1. Umum: 
Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia 

dalam _kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan bernegara 
melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan 
pendidikan formal. 

2. Khusus: 

Agar semua pese11a bisa menanamkan, mengamalkan dan 

menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia 

pada dirinya dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bemegara. 

Agar semua peserta mampu menjadi tauladan bagi keluarga 

dan masyarakatnya. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab/diskusi 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 

1. OHP 
2. Papan tulis/spidol. 

D. WAKTU 

4 jam pelajaran 
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E. TATA RUANG 

Ruangan kelas biasa 

E. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan 

di bah as. 

2. Pengajar menyampaikan materi. 

3. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas peserta. 

G. MATERI 

Materi terlampir 
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BAHAN BACAAN PESERTA 

PENANAMAN NILAI-NILAI KEIMANAN, 
KETAQW AAN DAN AKHLAQUL KARIMAH 

Keluarga yang merupakan satuan kecil dari masyarakat dan 
bangsa Indonesia mempunyai peranan sangat penting dan strategi bagi 
pembangunan agama, bangsa dan negara. Dalam GBHN 1998 
rnenetapkan bahwa salah satu azas pembangunan adalah keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Azas tersebut erat 
kaitannya dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu 
rneningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas dan masyarakat 
Indonesia yang cerdas terampil maju, mandiri, berakhlaq mulia, 
bijaksana serta sejahtera lahir dan bathin. 

Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal 
dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh karena 
i tu kedua orang tuanya hendaknya berusaha menciptakan kehidupan 
rumah tangga yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai agama, 
sehingga anak-anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini. 

Orang tua berkewajiban mengasuh dan menanamkan nilai-nilai 
keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah terhadap anak-anaknya, 
rnenjaga kesehatan mereka lahir bathin jasmaniah dan rohaniah, 
rnenjaga keselamatan mereka di dunia dan akhirat, memberi mereka 
pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu umum 
agar mereka menjadi manusia beriman dan beragama, beramal dan 

beribadat dan dapat pula berdiri sendiri kelaknya sebagai seorang 
yang agamis. 

Untuk itu sangat perlu ditanamkan sejak dini nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam keluarga. 
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A. Pengertian Aqidah dan Syahadah 

Yang dimaksud dengan aqidah yaitu iman atau kepercayaan/ 
keyakinan, sumbernya adalah Al-Qur'an. Hakikatnya iman 
sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para 
sahabatnya, ketika Nabi didatangi oleh seorang laki-laki dan 
ternyata Ma1aikat Jibril yang menanyakan : Apakah iman itu? 
Nabi menjawab : 

~ .,,,,, .)J/ 11/ ~ ' ~1 1/ 
~.YJ ~.JJ~ /~~/,,_I ~ c.- :~~ /!-.t; 

"" , / t ;.- .J I/ ,- ~j-»~V:Y U 1 CJ~~ ... /. 
( ~ ..J cf.,\£ r ol,.,.,... J • ._:: #,,._...J\., 1 - • / .. :... 

Artinya : "Iman ialah engkau percaya, membenarkan dan 

mengakui Allah dan Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul

Nya dan percaya akan hari kebangkitan". (HR. Bukhari Muslim). 

Kemudian Nabi menjelaskan tentang Islam 

Artinya : "Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak 

menyekutukan-Nya, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang 

mampu". (HR. Bukhari Muslim). 

Dengan demikian antara iman dan Islam adalah satu kesatuan 

yang saling terkait satu sama lain. Abdul A'la Al-Maudhudi 
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mengatakan : Hubungan antara iman dan Islam, laksana hubungan 

pohon dengan akarnya. Sebatang pohon tak akan tumbuh tanpa 
akar. Mustahil seseorang yang tidak memiliki iman untuk memulai 
dirinya menjadi seorang muslim. 

Aqidah adalah hal yang amat fundamental. Aqidah menjadi 
motor penggerak bagi seorang muslim. Aktivitas keislaman 
tergantung kepada kualitas iman. Iman bersifat teoritas dan ideal 

sedang Islam adalah manifestasi keimanan seseorang. 

Ajaran kepercayaan dalam Islam mudah dimengerti sesuai 
dengan tingkat intelektual manusia sejak dari kelas awam sampai 

sarjana. Karena ajaran Islam tentang aqidah sangat rasional sesuai 
dengan fitrah manusia. Islam memberikan ajaran yang sangat 

praktis, insaniah dan rasional. George Barnard Shaw, meramalkan 

masa depan agama di Barat; "The fulltre religion of the Educated, 
Cultural and Enliglztned people, will be Islam". Agama masa 

depan bagi orang-orang yang berpendidikan, berbudaya dan 

berpikiran maju ialah Islam. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa aqidah, kepercayaan 

harus menjadi keyakinan yang mutlak dan bulat. Keyakinan yang 

mutlak kepada Allah dengan membenarkan dan mengakui wujud 

(eksistensi) Allah, sifat atau atribut Allah, hukum-hukum Allah, 

kekuasaan-Nya, hidayah dad taufik Allah. 

Kepercayaan kepada Allah, termasuk kepercayaan kepada 

Malaikat, Rasul-rasul-Nya, kitab-Nya, hari kemudian dan taqdir. 

Unsur tersebut dalam Islamologi disebut "Arkanul Iman". 

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 136 : 
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/ / /, l _, / /""' ·i' ,(r,'"' •)// ... , "', .,,/.,,, •/J,,..., 
~:;l5.JJ1y'~!J.<l~..;•~l:> ~I 1~1~:.J1~ Ill 

/ .,,. , ..... ./ - J / / / ...,7 - - ..... - -

~ ~ \, " ~ ~~· ~ / / JI'~: ." j ~ ! f _, j\ \..) 1~\ .... , 1 'J / '\,~ 
/ ;. ..r":1 ~ J J-:' v: v-' s / / / :J )~...) (f"' 

II• / fi / / <, / • / ( l ' ~/ •. / I J / J_ Y': -'/ -f 
. .l....JJ J ~ ".... L~ ~ .• ~! .. I Jl ... ..i.....;...:l ~ ~ ~ 

•'/ .,(VT ~ ~ .. .J ~JJ ) / '.J l / " 
( lT't ,~1 ) . 

Artinya : "Walzai orang-orang yang beriman, tetaplalz beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan 

kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturwzkan sebelumnya. 

Barang siapa yang kafir kepada Allah, Rasul-Nya, hari kemudian, 

maka ses1mggulmya orang itu telalz sesat sejauh-jaulmya". 

Pengertian Syahadah berarti penyaksian, yai tu mengucapkan 
dua kalimat syahadat mengandung konsekwensi bahwa seorang 
menjadi muslim dan diperlakukan kepadanya semua hukum
hukum Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat is harus 
meninggalkan perbuatan yang dilarang dan mengamalkan segala 
yang diperintah-Nya. Berarti dia hijrah dari alam zalim ke alam 
Islam. 

Dua kalimat syahadat laksana anak kunci yang akan 
membawa ke alam keselamatan. 

Syahadat pertama : 
' ~ • f ~ D -· ' •• • ·; 

·~,'1.~ 6\l~~~, ~\ 

Menegaskan eksistensi Tuhan sebagai satu-satunya zat yaitu Allah 

SWT. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-lkhlas 
yaitu : 
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Artinya : "Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allah tempat 

meminta. Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Dan tidak satupwz 

yang menyerupai Allah SWT". 

Allah berarti : Satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan 
tempat bergantung seluruh makhluk kepada-Nya. 

Kalimat "Lailaha Illallahu" dimulai dengan peniadaan "tiada 
Tuhan" kemudian disusul dengan pengesahan selain Allah. lni 
berarti setiap muslim dalam hidupnya harus membersihkan segala 
macam kepercayaan, keyakinan aqidah, dan lain-lain terlebih 
dahulu. Yang ada dalam kalbunya hanya satu Tuhan, satu 
kepercayaan, satu keyakinan, satu aqidah, hanya kepada Allah 
SWT. 

Syahadat kedua : 

Dari syahadat ini ada tiga hal yang pokok dan asasi yaitu : 

1. Bahwa Muhammad adalah Nabi/Nabi Allah 

2. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir 

3. Bahwa Muhammad adalah penghulu dari seluruh Nabi dan 

Rasul. 
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L Iman Kepada Allah 

Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah, iman 

kepada Allah adalah ha! yang paling pokok dan mendasar dari 

seluruh ajaran Islam dan harus diyakini dengan ilmu yang pasti. 

Al-Qur'an sebagai pokok dan sumber ajaran Islam telah 

memberikan pedoman dalam mengenal (makrifat) kepada Allah. 

Dikemukakan bukti-bukti yang pasti tentang kekuasaan-Nya serta 

sifat keagungan-Nya. Allah SWT adalah Zat Yang Maha Suci, 

suci dari sifat yang serupa dengan alam. 

Maksudnya iman kepada Allah : kita wajib mempercayai 

Keesaan zat, sifat dan fa'al-Nya. Artinya hanya Allah saja yang 

patut dan berhak disembah, karena yang menciptakan alam Mi. 

Dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, jauh 

berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, segala apa 

yang diciptakan Allah, diciptakan-Nya dengan sendiri-Nya. 

Demikian pula dengan basil ciptaan Allah tidak seorangpun dapat 

meniru dan menyerupai-Nya. 

Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa manusia telah 

menyatakan imannya kepada Allah sejak di alam arwah, 

sebagaimana firman Allah : 

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil 

'-fodul Pelatihan Motivator Keluarga Saki11alz 153 



kesaksian terhadap jiwa mereka seraya be1finna11 : Apakah Aku 

Tulzan kalian? Mereka menjawab : Betul Engkau Tuha11 kami. 

Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar dilzari 

kiamat kamu tidak mengatakan : Sesunggulmya kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengalz terhadap ini (keesaa11 

Tulzan) (A.1-'Araf 172). 

Islam mengajarkan Tauhid sebagai sumber hidup dan 
kehidupan yang.benar. Dalam menyembah dan berdo'a harus 

langsung kepada Allah : "' • / "',, ~ .. .!" -· . ~,,, / /,t/'/ 
( lAl W') ..... ~ !i L-\;. :...C. c.S .,~~wlj_I, 

• - ~ ~ ~ "-',- / • / )V 

Artinya : "Apabila hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka 

jawablah Aku sangat dekat ........... " (Al-Baqarah 186) 

Untuk membuktikan wujud Allah, Al-Qur'an menunjukkan 

agar menyelidiki kejadian alam semesta. Alam ini bukti kebenaran 

wujud Allah SWT. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar 

memikirkan kejadian alam semesta dengan segala isinya. Langit 

yang tak terbatas, perjalanan bintang dan planet yang berjalan 

serba teratur, perputaran dan pergantian musim, angin berhembus, 

awan berarak tak henti-hentinya. 
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Di burni terhampar kekayaan alam, gunung-gunung, makhluk 

nabati dan hewani diciptakan secara berjodohan. Manusiru 

dijadikan/diciptakan hanya dari setetes air mani (sperma) 

kemudian dibentuk segumpalan darah menjadi segumpal daging. 

terbentuklah kerangka dan tulang-belulang, Dari proses yang unik 

ini, lahirlah manusia yang sangat sempurna dernikianlah Allah 

menciptakan manusia sebaik-baik kejadian sebagaimana firman 

Allah dalarn Al-Qur'an: 
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Artinya : "Sesunggu.hnya Kami telah menciptakan manusia daiam 

bentulc yang sebaUc-baiknya". (At-Tiin 4) 

Semua itu sebagai eksistensi/wujud, kekuasaan dan keagungan 

Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah satu-satunya zat yang 

menciptakan alam jagat raya dan Dialah yang memberikan hukum, 

mengatur dan memeliharanya. Jika ada Tuhan lain selain Allah, 

maka pasti langit dan bumi akan hancur. 

Menurut ajaran Islam wujud terbagi dua, yaitu Allah dan 

alam. Allah ialah Al-Khalik, Pencipta alam. Dia sendiri tidak 

diciptakan. Wujud Allah adalah wajib, bahkan wajibul wujud, 

mustahil tidak ada. Dia suci dan berbeda dengan alam dalam 

segala hal. 

Alam ialah makhluk. Eksistensinya mungkin Baja. Artinya 

boleh ada boleh tidak (mumkinul wujud). Akan tetapi kenyataan 

ada, maka disebut baharu yakni dari tiada kepada ada (wujud) 

kenyataan alam ini ada, maka alam bepermulaan dan takluk 

sepenuhnya kepada yang menciptakan dan menyebabkan wujud. 

Dialah (\Bah Rabbul'alamin, wajibul wujud. 

Alam adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indra atau 

perasaan atau pikiran. 

Untuk mempertinggi dan mempertebal iman kepada Allah, 

manusia diperintahkan merenungkan alam sernesta. Alam laksana 

kitab yang penuh khasanah dan hikmah yang terbuka di hadapan 

kita, menj~di "Ayatun bayyinah", bukti-bukti yang terang 

benderang tentang keesaan Allah SWT. Kita tidak diperkenankan 

memikirkan hakikat substansi Tuhan, untuk menghindari 
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kesesatan. Masalah substansi Tuhan di luar kemampuan akal 
manusia. 

Jika manusia ingin menyelidiki hakikat Tuhan, katakanlah 

kepada mereka bahwa itu adalah urusan Allah, sesuai dengan firman

Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85 : 
.,/ / .. , ,.: • . \ . "ill"' -'i,l'" ,_ tt&/ ~ ~ ... ••• l},J~ILJ:! ?"'1 ~ 0 

f • ~ J t 
-;t .,,, ""~ :;..-' ~ , _,, ':,./ 

Artinya : "Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 

roh, jawablah roh adalah urusan 7Uhanku ... " 

C. Iman Kepada Malaikat 

Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada Malaikat, 

sesudah iman-kepada Allah. Pengetahuan tentang iman kepada 

Malaikat hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Para 

Malaikat termasuk alam gaib, akan tetapi dapat menjelma ke alam 

materiil. 
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Dalam hal hakikat substansinya termasuk hal tersembunyi 

dan Allah tidak memerintahkan untuk menyelidikinya. Tegasnya 

bahwa Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak mungkin 

manusia mengenal secara hakiki. Hanya imanlah yang menetapkan 

bahwa Malaikat itu ada, sebab Allah melalui perantaraan Al

Qur'an dan Al-Hadits menerangkan tentang adanya dan sifat

sifatnya. 

Malaikat sebagai hamba Allah yang mulia tak pernah 

durhaka, maksiat tidak pernah menentang perintah Allah, tidak 

makan dan minum, is selalu taat terhadap segala perintah-Nya. 
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Para Malaikat mendapat tugas sesuai dengan iradah Allah 

seperti Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul dan lain

lain. Iman kepada Malaikat sangat besar artinya bagi manusia karena 

dalam menghadapi berbagai macam cobaan baik sendiri maupun 

bersama-sama selalu mendapat pertolongan Tuhan melalui 

Malaikat-Nya. 

Malaikat mempunyai kekuatan luar biasa, memiliki sayap 

yang banyak sehingga memungkinkan melakukan gerakan yang 

amat cepat. AI-Qur'an menjelaskan bahwa Malaikat mempunyai 

kecepatan sehari bagi Malaikat sama dengan 50.000 tahun 

lamanya di dunia. 

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) bahwa kecepatan cahaya kurang lebih 300.000 km per 

detik. Maka logislah Malaikat yang bertugas mengurus alam ini 

dan menyampaikan perintah Allah kepada makhluk-Nya 

mempunyai kekuatan dan kecepatan yang luar biasa atas kudrat 

dan iradat Allah SWT. 

lptek menjelaskan bahwa yang diperlukan oleh cahaya 

matahari untuk sampai ke bumi memerlukan waktu 8 menit. 

Menurut ahli Astronomi bahwa bintang dengan bumi empat tahun 

perjalanan cahaya. Prof. Dr. Hazairin menjelaskan bahwa Malaikat itu 

lebih dari 17 kali lebih cepat dari cahaya. 

Dengan demikian kita dapat me mah a mi bahwa perj al an an 

lsra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul 

Muntaha pulang pergi kurang lebih hanya 9 jam sehingga masuk 

aka! dan rasional. 
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I>. Iman Kepada Para Rasul 

Seperti diketahui bahwa Malaikat adalah makhluk tertinggi 
untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul untuk diteruskan 
kepada umat manusia. Dengan kata lain, bahwa Rasul wajib 
menyampaikan risalah dan wahyu tersebut kepada manusia. Iman 
kepada Rasul yaitu mempercayai bahwa Allah telah memilih di 
antara manusia menjadi utusan-Nya agar manusia menempuh jalan 

yang lurus untuk keselamatan di dunia dan akhirat. 

Para Rasul Allah adalah manusia biasa seperti makan, minum, 
tidur dan lain-lain. Dan Allah tidak pernah mengutus Rasul kepada 

manusia dari jenis Malaikat atau Jin. Hanya saja para Rasul itu 
diberikan sifat khas dan keistimewaan melebihi dari pada manusia 

biasa. 

Sepanjang sejarah umat manusia dari segala bangsa Allah 
telah mengutus Rasul untuk memimpin umat manusia kepada 

jalan yang benar. Firman Allah: 

11 'f / /t,, // ~f / J , ,I Cri. ~u),.,7 .l..:,_,1 ...... ~~\01 .. --~,, 
...r (J!../ ~ ,,..~ 0;!u1' ... 

Artinya : "... Dan tidak ada suatu umatpwz melainkan telah ada 
padanya seorang pemberi peringatan ". (Fathir 24) 
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Dari generasi ke generasi. Allah telah mengirim Rasul-rasul 

hingga Rasul terakhir N abi Muhammad SAW. Para Rasul 

membenarkan satu dengan yang lain, saling hormat-menghormati 

ata.s dasar kesamaan risalah, karena itu tidak boleh mengingkari di 

antara para Rasul. 

Tugas Rasul adalah tugas rohaniah, missi spiritual agar umat 

mengenal Tuhannya dengan pengetahuan yang baik, mengajarkan 
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aqidah dan ibadah mensucikan Tuhannya, bebas dari perbudakan 
hawa nafsu. Pada dasarnya para Rasul membawa missi untuk 
memimpin dan mengantarkan umat manusia sejahtera dan bahagia 
di dunia dan akhirat. 

Para Rasul Allah memiliki sifat istimewa sebagai kelebihan 
dari manusia lainnya, yaitu : 

1. Sifatjujur = Benar = Shidiq, mustahil dusta 

2. Sifat terpercaya = amanah, mustahil khianat 

3. Sifat menyampaikan = tabligh, mustahil menyembunyikan 

4. Sifat cerdas = fathonah, mustahil lemah = bodoh. 

Dari sekian banyak sifat khas para Rasul tersebut ialah 
mukjizat. Mukjizat adalah kejadian yang menyalahi kebiasaan. 

Mukjizat tak dapat ditiru, ditandingi, dipelajari. Dengan demikian 

akan mudah diketahui mana Rasul yang benar dan mana pula 

yang palsu. Sebagai contoh, misalnya: 

1. Nabi Ibrahim, tidak terbakar api ketika dibakar oleh Raja 

Narnrud 

2. Nabi Musa dapat membelah laut merah dengan tongkatnya 

3. Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang 

4. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit yang sulit 

disembuhkan 

5. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an sebagai 

mukjizat yang paling agung. 

Ada tiga hal, kelahiran Nabi Muhammad berada di alam 

dunia: 
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1. Ajaran para Rasul terdahulu tidak sempurna, perlu ada 
perbaikan dan penyempurnaan yang mampu mengatur secara 
universal dan langgeng. 

2. Ajaran para Rasul terdahulu telah banyak hilang/dihilangkan 
dan telah terjadi kecurangan. 

3. Para Rasul terdahulu diutus hanya untuk bangsa/suku/daerah 
tertentu maka perlu seorang Rasul yang risalahnya untuk umat 
manusia. 

Kedatangan Muhammad telah ada nubuatnya dalam kitab 
Taurat. Muhammad yang lahir 12 Rabiul Awwal tahun Gajah 
20 April 571 M di kota Makkah. Muhammad lahir sudah yatim 
kareOJl ayahnya telah wafat 7 bulan sebelum beliau lahir yaitu 
bernama Abdullah dan ibunya wafat 6 tahun ketika masih anak
anak yaitu Siti Aminah. Muhammad lahir sebagai Rasul terakhir 
datang sesuai janji Allah. Kebenarannya dapat dibuktikan dari 
segala segi dan perjalanan sejarah sebagai bukti autentik. 

Tiga keistimewaan Nabi Muhammad SAW : 

1. Beliau sebagai Nabi/Rasul terakhir. 

2. Beliau Nabi/Rasul untuk seluruh umat manusia (Kaffah/ 
universal). 

3. Beliau semula Nabi/Rasul dari Nabi terdahulu. 

Dan di antara 25 Rasul ada lima Nabi/Rasul yang disebut 

Ulul Azmi, yaitu yang terkenal keras kemauannya dalam cita

citanya, yaitu : Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, 

Nabi Isa dan Nabi Nuh Alaihissalam. 
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E. Iman Kepada Kitab-kitab-Nya 

Iman kepada para Malaikat dan para Rasul merupakan dua 
unsure iman yang saling berkaitan. Keduanya adalah Ujung dare 
dua jalan risalah Tuhan kepada manusia dan makhluknya, 
Malaikat adalah pembawa risalah Allah kepada Rasul-Nya sebagai 
penerima yang kemudian menjadi hidayah dan rahmat bagi 
manusia. 

Para Rasul menerima wahyu sebagai manusia pilihan di antara 
kelompok manusia karena memiliki ciri khaS dan karakteristik 

dalam segi rohaniah dan jasmaniah. Wahyu yang diterima yang 

berwujud "suhuf" atau "kitab". Setiap Rasul diutus Allah diberi 

bekal kitab. Kitab inilah yang menjadi pedoman dalam memimpin 

umat. Karena itu kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah 

sebagai salah satu Rukun Iman. Mengingkari salah satu kitab 

Allah sama dengan mengingkari kepada Rasul, Malaikat dan 

kepada Allah SWT. 

Karena itu kita wajib beriman kepada Kitab Taurat yang 

diturunkan kepada Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada 

Nabi Isa dan Kitab Suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad 

SAW. Kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Rasul serta 

risalahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW laksana anak 

sungai yang mengalir menuju ke suatu aliran sungai besar 

kemudian menuju ke samudera raya. Itulah kitab suci Al-Qur'an 

sebagai mukzijat Nabi Muhammad SAW yang paling agung. 

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, dan 

Injil tidak ada lagi di' atas dunia ini. Dan yang ada sekarang tidak 

asli, sudah banyak tertukar dengan alam pikiran mereka sendiri. 

Sebagai contoh kitab Injil yang terbagi dalam empat karangan 

yaitu lnjil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yahya. Dari 
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keempat Injil itu terdapat banyak pertentangan dan perselisihan 
satu sama lain. Perselisihan bukan saja bersifat redaksional juga 
bersifat materiil dan pemberitaannya. Menurut Al-Qur'an bahwa 
Injil itu benar wahyu Tuhan yang diberikan kcpada Nabi Isa hanya 
untuk tuntunan kaum Bani Israil. Dan dalam banyak hal Injil yang 

sekarang ini tidak dapat dipahami lagi isinya. 

Ada beberapa hal perbedaan antara kitab suc1 Al-Qur'an 
dengan kitab suci lainnya, antara lain yaitu: 

1. Kitab suci terdahulu hanya untuk golongan manusia tertentu. 

Isinya hanya untuk waktu te1tentu pula. Sedangkan AI-Qur'an, 

isinya dapat diamalkan untuk segala zaman dan uni versa!. 

2. Kitab suci terdahulu sudah hilang sama sekali. Yang ada 

sekarang hanya salinan. Sedangkan Al-Qur'an sampai saat 

ini sesuai dengan yang telah diturunkan kepada Nabi 

Muhammad 14 abad yang Ialu dan tak pernah berubah sampai 

satu huruf pun. 

3. Kitab suci terdahulu dalam bahasa yang telah mati, tak ada 

bangsa manapun yang menggunakan bahasa tersebut. Namun Al

Qur'an sampai saat ini masih dipergunakan sebagai 

bahasa intemasional dan sebagai bahasa kelima di Forum 

Internasional (PBB). 

4. Kitab terdahulu telah bercarnpur dengan perkataan manusia. 

Sedangkan Al-Qur'an tetap mumi dan terjaga. 

5. Kitab suci terdahulu sejarah penulisannya telah kabur. Ia tidak 

mengandung penulisan yang memiliki dasar-dasar yang kuat. 

Sedangkan Al-Qur'an demikian jelas dimana, kapan serta 

asbab nuzulnya dan lain-lain. 
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Oleh karena itu kitab suci Al-Qur'an sebagai kunci dari 
seluruh kitab-kitab langit (Samawi) berfungsi sebagai berikut : 

l. Al-Qur'an membenarkan segala apa yang terdapat dalam kitab 
suci yang lain. 

2. Al-Qur'an sebagai korektor terhadap kitab-kitab suci 

terdahulu. 

3. Al-Qur'an sebagai penyempurna. Kitab suci terdahulu tidak 

universal ajarannya, hanya berlaku untuk waktu dan tempat 

tertentu. 

Artinya : "Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu, 

agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 

Ku ridhai Islam menjadi agamamu". 

"F. Iman Kepada Hari Akhirat 

Iman kepada hari akhir adalah masalah yang paling berat dari 

segala macam aqidah dan kepercayaan manusia. Sejak zaman 

dahulu sampai zaman modern ini manusia mendiskusikannya. Para 

ahli pikir dan filosofi menempatkannya sebagai hal yang paling 

pokok. Sebab iman kepada hari akhirat membawa kepada 

keyakinan adanya kehidupan sesudah alam dunia ini. 

Karena itu ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits selalu 

menekankan kepada iman dan Islam, tegasnya kepada masalah 

iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. 
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Membicarakan masalah hari akhirat, berarti membicarakan 

hakikat kehidupan manusia sesudah rohnya berpisah dengan 
jasadnya. Dalam hal ini, ada tiga pola keyakinan : 

1. Pola kepercayaan menganggap bahwa jika manusia telah mati, 
maka sejarah hidupnya telah tamat pula. Hidup sesudah mati tidak 

ada. Paham ini dikenal dengan paham Atheis-Mulhid. 

Keyakinannya kepada ideologi materialisme, bahwa roh itu 
tidak ada. Roh adalah semata-mata bekas dari materi. Seperti 

halnya pikiran adalah bekas dari produksi yang sehat. 

2. Pola kepercayaan bahwa jika manusia sudah mati, maka ia 
mengalami kehidupan baru (Reinkarnasi). Reinkarnasi adalah 

perubahan hidup dan bentuk seseorang yang telah mati 
berdasarkan seluruh akibat kehidupan/kelakuan seseorang. 

Jika perilakunya jahat, maka ia akan lahir dalam bentuk 

makhluk yang lebih rendah. Dan jika kehidupannya baik, 
maka ia akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang lebih 

mulia. Inilah paham agama lain, yang bukan agama samawi. 

3. Pola kepercayaan tentang adanya hari akhirat. Ia adalah alam 

kedua sesudah alam dunia dan kekal sifatnya (Baqa). Dunia 

artinya dekat atau fana. Jadi dunia dengan segala isinya fana, 

binasa/hancur. Dan dalam waktu yang telah ditentukan akan 

dibangkitkan kembali dari mati menjadi hidup kembali unluk 

mempertanggungj awabkan perbuatannya di hadapan 

Mahkamah Yang Maha Kuasa Adil dan Bijaksana, Allah 

SWT. 

Betapa banyak masalah yang tak dapat dijangkau oleh aka! 

manusia; seperti alam kubur, hari berbangkit, hari pengadilan, 

hari pembalasan sebagai satu rangkaian akhirat termasuk persoalan 
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gaib. Karena itu, ilmu yang mampu memecahkannya adalah ilmu 

yang sumbemya dari Yang Maha Gaib, Allah SWT. 

Ilmu yang dimiliki manusia ada dua macam. Ada yang 

bersumber dari dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri. Yang 
berasal dari dirinya sendiri, melalui penginderaan, pengalaman, 
penelitian dan renungan filosofis. Nilai ilmu bersifat nisbi. 
Kebenarannya sepanjang pengalaman dan pernikiran manusia. 

Sedangkan jenis ilmu yang kedua berasal dari luar manusia adalah 

wahyu yang bersumber dari Yang Maha Pencipta, Allah SWT. 
Nilai ilmu ini bersifat mutlak, tidak mengandung keraguan, 

kekeliruan dan kebodohan. Inilah pola keyakinan yang dapat 

meletakkan nilai, arti dan tujuan hidup manusia di dunia yaitu 

percaya kepada hari akhirat yang menjadi keyakinan Islam dan 

Kaum muslimin. 

Pola iman kepada hari akhirat sebagai : 

1. Alam jagat raya dengan isinya akan hancur. Kehancurannya 

akan terjadi gempa besar, gunung-gunung beterbangan, air 

laut mendidih, bintang berguguran, langit digulung, manusia 

kebingungan dan panik. Kemudian musnahlah seluruh yang 

maujud. Hanya Allah sajalah Yang Perkasa, tetap hidup. 

Inilah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. 

Artinya : "Segala sesuatu di alam jagad raya akan binasa, 

lzanya Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan 

kekal''. (Ar-Rahman, 26-27) 
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2. Setelah semua makhluk musnah, tibalah pembangkitan. 
Semua manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya dan 
dihidupkan kembali dari kematiannya sejak manusia pertama 
sampai manusia paling akhir. Inilah yang disebut "Yaumul 
Baats" hari kebangkitan. Kemudian manusia dikumpulkan 
semuanya di padang Mahsyar atau disebut "Yaumul 
Mahsyar". 

3. Setelah berkumpul atau dibangkitkan kembali, diperlihatkan
Nya seluruh amal dan perbuatannya ketika di dunia. Segala 
rahasia selama ini akan terbuka dengan jelas, yang baik 
maupun yang buruk, walaupun sebesar zarrah atau atom. Dan 

semua manusia akan melihat atau dipertontonkan amalan 

orang yang lain dengan jelas dan terbuka. Inilah yang disebul, 

hari pertontonan (Yaumul A'rdh). 

4. Setelah diperlihatkan seluruh amal manusia, tibalah saatnya 

untuk memperhitungkan secara adil di hadapan Mahkamah 

Yang Maha Adil. Inilah yang disebut "Yaumul Hisab" atau 

"Yaumul Wazn". 
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5. Fase keputusan. Setelah anak Adam dan cucu Hawa melalui 

proses pengadilan dari Yang Maha Adil maka akan menerima 

balasan atau jaza sesuai amal perbuatannya ketika hidup di 

dunia yang fana ini. Kini adalah kehidupan akhirat yang 

abadi,. segala rahasia tel ah terbuka, dahulu di dunia dijanjikan 

tujuan hidup manusia yang hak.iki. Mereka akan berbondong· 

bondong menuju dua jalan ada yang ke Syurga Firdaus yang 

penuh dengan nikmat dan ada yang ke neraka yang penuh 

dengan azab dan siksanya. Inilah fase terakhir yang 

dinamakan dengan Yaumul Fashl atau Yaumul Jaza. 
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Hari Akhirat erat kaitannya dengan hari kiamat, selalu terjadi 

pada diri kita yaitu kematian. Kematian adalah kiamat shugra. 

Dan berikutnya akan terjadi kiamat kubra. Kiamat Kubra adalah 

satu saat padamnya matahari yang membawa akibat musnahnya 

seluruh makhluk di bumi, karena seluruh makhluk tergantung 

kepada matahari. Matahari adalah bola api gas yang amat panas. 

Cahaya memancarkan ke bumi. Dengan cahaya matahari, 

terjadilah angin, pergantian musim, turunnya hujan dan lain-lain. 

Matahari satu saat akan padam karena kehilangan zat-zatnya 

terbakar sebesar 4 juta ton per detik. Matahari sebagai sumber 

energi dan tenaga, is padam. Karena itu maka energipun sudah 

tidak ada lagi. Akhirnya, semua jadi beku, tak ada lagi angin 

yang bertiup, tak ada hujan, tak ada penguapan, semua berhenti 

dan coati dan tamatlah seluruh kehidupan di bumi ini. 

G. Iman Kepada Qadha dan Qadar (Takdir) 

Iman kepada Qadha dan Qadar (takdir) adalah ketentuan baik 

dan buruk berasal dari Tuhan terhadap setiap makhluknya, namun 

harus diiringi dengan segala daya upaya atau ikhtiar secara 

maksimal. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka kita harus 

menerirna keputusan Yang Maha Kuasa atas diri kita. Itulah apa 

yang disebut dengan "Tawak.kal" = Pasrah kepada takdir Tuhan. 

Pengertian Qadha dalam Al-Qur'an terdapat beberapa 

perbedaan, antara lain, yaitu : 

l. Berarti hukuman (An-Nisa, 65) 

2. Berarti perintah (Al-Isra, 23) 

3. Berarti memberitakan (Al-Isra, 4) 

4. Berarti menghendaki (Al-lmran, 47) 

5. Berarti menjadikan (Fushshilat, 12) 
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Kemudian pengertian Qadar berarti : peraturan umum yang 
telah diciptakan Allah untuk menjadikan dasar alam ini, akan 
terjadi karena hubungan sebab akibat sebagai undang-undang alam 
(Sunnatullah) yang abadi bahwa manusiapun terikat dengan. 

Sunnatullah tersebut. 

Karena itu secara sederhana pengertian Qadar = ketentuan, 
aturan atau takdir. Sebagaimana umat Islam kita wajib beriman 
kepada takdir yang memberikan pengertian bahwa segala sesuatu 

yang terjadi di alam ini baik diri kita maupun kejadian alam ini, 

adalah menurut ketentuan hukum Tuhan yang berlaku secara 

universal. 

Iman kepada takdir memberikan sikap seimbang, tidak 

berputus asa jika gaga! dan tidak sombong jika berhasil. Sebab 
segala sesuatu tidak hanya tergantung kepada dirinya sendiri, akan 

tetapi juga atas bimbingan, petunjuk serta ridha Allah SWT. 

Iman kepada takdir, juga akan mendorong kita kepada 

ketakwaan. Sebab segala usaha, gagal atau sukses adalah semata

mata ujian Tuhan. Emas yang sangat diperlukan bagi wanita, 

karena is telah siap ditempa, dibakar lalu menjadi sebentuk cincin, 

kalung, gelang dan lain-lain. Karena itu setiap mukmin, setiap 

saat datang ujian dan cobaan untuk mempertinggi kadar kualitas 

keimanan dan ketakwaan seseorang. 

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman : 

.~:,;~~~~/~~11 71~!.-' '!(f'o!I •"t ,,J i~t. / """'-1 
- l !J ...:7~'-'~...r-:'1 ~~·~~~ 

(t ~p,, 

Artinya : "Apakah manusia itu mengira bahwa rnereka dibiarka11 

mengatakan: kami telah beriman, sedang mereka tidak akan diuji 
lugi". 
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Jadi manusia hendaklah hidup dengan ikhtiar, yakni bekerja 
sesuai dengan syarat tertentu sambil tawakkal dan berdo'a. 
Tawakkal artinya mewakilkan nasib diri dan nasib usaha kita 
kepada Allah, dibarengi usaha serta upaya secara maksimal. 
Kemudian kita yakin benar, ketentuan akhir berada di bawah 
kekuasaan Allah, karena Dia Maha Kuasa. Rentetan usaha - do'a 
dan tawakkal akan berakhir dengan "takdir" Tuhan. 

Allah telah memberikan dua jalan terbentang luas yaitu yang 
hak dan bathil, Islam dan kafir. Tuhan tidak memaksakan dari 
salah satu jalan itu. Namun Allah mengajak dan menghendaki 
manusia kepada jalan yang hak dan benar yakni jalan Islam. 
Dengan demikian manusia-akan memperoleh balasan serta pahala 

sesuai dengan amal perbuatannya. 

Firman Allah : 

Artinya : "Maka siapa menghendaki iman, maka berimanlah dia. 
Dan siapa menghendaki kafir, maka kafirlah dia". (Al-Kahfi, 29) 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Saki11ah 169 



A. TUJUAN 

MODUL IX 

TUNTUNANIBADAH 

1. Tujuan Umum: 

Agar peserta memahami/menghayati tuntutan ibadah dalam 
Islam beserta manfaat dari segala aturan yang terkandung 

pada ajaran agama Islam. 

2. Khusus: 

Pese1ta mampu menerima dan melaksanakan tuntunan 
ibadah yang menjadi aturan dalam agama Islam. 

Pese1ta mampu meningkatkan ilmu clan mencaii aturanaturan yang 
terkandung dalam. A 1-Qur'an serta mengamalkan dan 

mampu menjelaskan kepada masyarakat. 

Pese11a mampu menjelaskan tentang rukun Islam : Syahadat, 

shalat, puasa, zakat dan haji secara terinci dan jelas serta 
mengamalkannya. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab/diskusi 

C. PERLENGKAPAN PEMBEIAJARAN 

1. OHP 

2. Papan. tulis/spidol. 
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D. WAKTU 

4 jam pelajaran 

lE. TATA RUANG 

Ruangan kelas biasa 

lF. PROSES PEMBELAJARAN 

Pengajar menyampaikan materi yang akan dibahas. 

Mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan masalah 

ibadah. 

G. Materi 

Materi ter1ampjr 
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BAHAN BACAAN PESERTA 

TUNTUNANIBADAH 

A. ARTI DAN MAKNA ISLAM 

Menurut asal-usul kata atau Etimologi, kata Islam berasal 
dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata "salima" berarti : 
selamat, sentosa, sejahtera. Kemudian bergeser menjadi "aslama" 

yang berarti memelihara akan keselamatan dan kesentosaan, 
berserah diri, tunduk, patuh dan taat. kata "aslama" inilah yang 
menjadi akar kata Islam yang mengandung pengertian dari arti 
kata itu sendiri, karena itu orang yang mengamalkan ajaran Islam 
disebut Muslim, maka ia telah siap untuk selalu taat, berserah 

diri, tunduk dan patuh kepada ajaran Ilahiyah. 

Karena Allah sendiri telah menyatakan dengan firmannya, 

yaitu dalam surat Al-Baqarah 112: 

Artinya : "Bahkan barang siapa yang menyerahkan d,ir.f kepada 

Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada 

sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka da11· 

tidak (pula) mereka bersedih hati". (Al-Baqarah, 112) 
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Setelah menjelaskan arti kata Islam untuk mengetahui makna 

Islam itu, kiranya perlu dijelaskan istilah serta penyebutan agama

agama lain di dunia. Pada umumnya penyebutan agama disandarkan 

atau dinisbahkan kepada pendirinya atau kepadan suku bangsa 

dimana agama itu lahir. 
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Agama-agama di dunia dapat diungkap sebagai berikut: 

1. Agama Zoroaster, di Parsi yang disandarkan kepada 
pendirinya yaitu Zoroaster yang wafat tahun 583 SM. 

2. Agama Budha atau Budhisme disandarkan kepada Sidharta 
Gautama yang lahir di India pada tahun 560 SM. Sidharta 
Gautama diberi gelar Budha karena is telah memperoleh 

penerangan yang agung. 

3. Agama Kristen adalah nama dari pengajarannya yaitu Yesus 
Kristus dan pengikut Yes us Kristus di sebut Kristen. 

Umat Islam menyebut agama kristen adalah agama Nasrani 
karena disandarkan kepada kelahiran Yesus Kristus yaitu di 
Nazareth. Karena itu orang Barat biasanya menyebut Islam 

dengan Mohammedanism atau Mohammaden. Ini berarti 

mengikuti paham Muhammad a tau pemuj aan terhadap 

Muhammad. 

4. Agama Islam sangat berbeda dengan agama-agama 

sebelumnya. Penyebutan Islam tidak ada sama sekali 
kaitannya dengan orang tertentu atau golongan manusia atau 

golongan manusia atau suatu negeri tertentu pula. Penyebutan 

atau nama kata "Islam" diberikan oleh Allah SWT itu sendiri. 

Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa firman Allah melalui 

Al-Qur'an Karim, antara lain: Firman Allah : 

Artinya: 

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah 

Islam". (Ali Imran, 19) 
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Firman Allah yang lain : 

Artinya : "Barang siapa mencari agama selai11 agama Islam, maka 
sekali-kali tidaklah akan diterima ( agama itu) dari pada11ya, dan 
dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (Ali Imran, 85). 

Firman Allah yang lain : 
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Artinya : "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telali 

Ku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu". (Al-Maidah, 3). 

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul

Nya agar diteruskan kepada umat manusia. 

Keberadaan Islam di muka bumi bersamaan dengan 

keberadaan umat manusia itu sendiri, yang telah diutus oleh Allah 

kepada para N abi dan Rasul kepada bangsa dan kelompok

kelompok manusia. Jadi Islam adalah agama bagi Adam As. 

Ibrahim, Ya'kub, Musa, Daud, Sulaiman dan Nabi Isa As. 

Hal ini terbukti, penjelasan Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78 

firmannya: 
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Artinya.: "Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan. (ikutilalz) agama orang tuamu Ibrahim. 

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim 

dari dahulu". (Al-Haj, 78). 

Firman-Nya yang lain : 

)·.~.~1"'~1~ 1 "·/' ,,!...,// 'f•,,'J + /, - l / 
~ ~ U}I .... ~S'.Y-!'.-'}~~~~~~JJ 

./ 

f' , - ) / ... J\ ·'} .. .. J! ,.,,~~ ~ J "'~ /{ / .. ~./. \ ll"r p~1 .,:,> ""° ~1" ~I "~j ,,. ~-·:.1jj11 
• "-/ I - V' /v-'~ v::,, 

Artinya : "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada 

anak-anaknya, demikian pula Ya'kub. Ibrahim berkata : Hai anak

a11akku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, 

makajanganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". 

(Al-Baqarah, 132) 

Firman yang lain : 

~~0f~.~r~0~<~14"~,,,_, ... , .. (·,-:~ 
/. •/ '/ 'J -~ u-~~ ..... u 

( '\V 61i'cl').£;-~i0;-6fu.J 
Artinya: "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang 

Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah 

diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk 

golongan orang-orang musyrik". (Ali Imran, 67). 
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Do'a Nabi Yusuf (putera Ya'kub) : 

Artinya : "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah 

menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telalz 

mengajarkan sebahagian tabir mimpi. (Ya Tuhan) pencipta langit darz 

bumi, Engkaulah Pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah akll 

dalam keadaa11 Islam dan gabwzgkanlah aku dengan orang-orang 

yang shaleh". (Yusuf 101). 

Akhimya Islam juga agama Nabi Isa As. (Yesus) sebagaimana 
firman-Nya: 
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Artinya : "Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani 

Israel) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong

penolongku untuk menegakkan agama Allah?" para Hawariyyin 

( sahabat-sahabat setia) menjawab: Kamilah penolong-penolong 

( agama Allah). Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri''. (Ali 

Imran, 52) 
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Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para Rasul 
agar diteruskan kepada umat manusia untuk menj adi hidayah dan 
petunjuk sebagai rahman rahim-Nya. Islam dibina atas lima azas 
atau dasar yang disebut dengan : Rukun Islam. 

B. RUKUN ISLAM 

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat 

Syahadat berarti pengakuan atas kesaksian. Dikatakan 
dua kalimat syahadat karena pengakuan itu meliputi dua hal 
yang merupakan suatu kesatuan. Pertama pengakuan itu 
terhadap Allah Yang maha Esa, dan kedua pengakuan bahwa 

Muhammad itu utusan Allah atau syahadat Rasul. 

Kewajiban utama dan pertama untuk memasuki Islam 

adalah meyakini atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Firman Allah : 

. ), I; J ' ~ ., .. ~ . /" / 19.· /. ~ L)' • } / ~ I .I 6 /)of -71 • {. 
~· "'J·iS .J.J~ ~. 14CJ,!1 u ...... ~.J "~ . l\...,G J'U lt. 

.. ~ "j, _,, - '°/ ¥....., ,,,,v . .. - r;J-

/ ~ • I , / J' J .,J /} ~ 1 '1. " • ~ / 
.&._.U\.,' • lj ~ / .... ..t_ 6'!>~, ~.h-) . 1 -j) ... '~'-"'-'~ J., '/~ _/_J\>_~\J- , ,. ~J !..'9:.r-

/ 7 ~ 
'7. 1 r/ ~l / ~/..,,, ~'.I ,. J .. _l ... .1 .. ,1 ~-' -~ f',// 

1' fJ ~ G ' v ·• " · e ..VI°:" A -;J J • ~ ~ 4'.J -...r;; U , / ,,, J fJ' ;.. (J/:J:,. ~,, ": / .. / r~ 
7 ,. ..... 

' ./ , 1; ,~ 
( lbA c;)_y-_:,~h)~~_J~ 

Artinya : "Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku 

adalalz utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang 

mempunyai kerajaan langit dan bumf; tidak ada Tuhan selain 

Dia. Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah 

kamu kepada Allah dan Rasul-Nya , Nabi yang umm i yang 
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beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab

kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supayd kamu mendapat petw1juk". 

(Q.S. Al-'Araf: 158) 

Dua kalimat syahadat itu berbunyi sebagai berikut,: 

!,_!j".1,,.,1~/J ~/\,,,.l."~..,JL ~ ..-.)~ ,:,./,/!/ 
·/4-» ~..; .i... ~ ~ ~!J <JJI ;) ~J .1ul~1 

Artinya : "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku 

bersaksi Muhammad itu utusan Allah". 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat menunjukkan 
bahwa seseorang menyatakan menjadi muslim dan diperlakukan 
kepadanya semua hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran 
agama Islam. Dalam ucapannya itu terkandung makna bahwa ia 
memiliki kesediaan untuk mematuhi segala perintah dan 
menjauhi segala larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Dalam perbuatannya itu ia telah melakukan 
hijrah dari ajaran kezaliman kepada ajaran kebenaran 
(Islam). 

a. Syahadat ini adalah dasar bagi perhubungan makhluk dan 
khaliknya guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Sebagaimana agama lain yang juga mengakui · Tuhan, 
pertama kali pemimpin atau penganjur agama itu 
mengajak umatnya mengesakan Tuhan. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan firman Allah dalam surat Ali-lmran ayat 
63: 
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Artinya : "Katakanlah (wahai Muhammad), wahai ahli 
kitab (Yahudi & Nasrani), marilah kita sama kembali 
kepada suatu pokok pegangan kita yang ada persamaan 
(di antara) kami dengan kamu, yaitu: janganlah kit a 
menyembah selain Allah, dan jangan pula kita 
menyekutukan-Nya (memperbilangkan-Nya) sedikitpun, 
dan janganlah di antara kita ada yang mengakui satu 
dengan lainnya, diakui sebagai Tulzan, dengan 
mening galkan be r-Tuhan kepada Allah". 

Asas atau dasar yang pertama ini dapat dicapai 
dengan 'itiqad yang ada di dalam hati serta dituturkan 
dengan lidah, bahwasanya Tuhan itu ada dan Maha Esa 
serta tidak ada yang menyamai-Nya. 

Pada hakekatnya manusia yang berakal dan belum 
dipengaruhi oleh suatu paham apapun, niscaya dengan 
sendirinya (secara thabi'i atau karena fitrahnya) akan 
berpendapat ada yang mengadakannya, dan tiap-tiap 

bekas sesuatu tentu ada yang membekasinya. 

Apalagi melihat kejadian dan susunan serta peraturan 

alam yang indah serta teratur perjalanan ini, tentu 
membutuhkan adanya zat yang menciptakannya yang 

mampu memelihara dan mengaturnya. 

Firman Allah : 

Artinya : "Kamilah yang menjadikan kanzu semua, maka 

seharusnyalah kamu mempercayai-Nya ". 
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Al !ah mempertegas lagi dalam surat Ibrahim ayat 10 : 

Artinya : "Masih ragukalz kamu terlzadap Allah yang 

menciptakan segala langit dan bumi". 

Untuk memelihara dan menjaga ketertiban alam ini. 
musti harus di bawah satu kekuasaan. Karena seandainyai 
yang berkuasa itu lebih dari satu akan terjadi kekacauan. 
masing-masing ingin mengatur, menyusun menurut taktik. 

dan caranya sendiri-sendiri. 

Hal ini akan menimbulkan suatu kehancuran dan 

kerusuhan di alam ini yang mengakibatkan rusak dan 
binasalah alam itu sendiri. Sedang kenyataan 

membuktikan, bahwa alam ini tetap tertib teratur dan 

tidak terjadi suatu kebinasaan apapun. Ini suatu bukti 

adanya keesaan Tuhan. 

Dari pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai satu

satunya Tuhan tercermin bahwa hanya Allah sajalah yang 
menciptakan, memelihara, dan mengatur perjalanan alam 

semesta ini dengan seluruh isinya. Sebagai akibat 

daripadanya, maka hanya zat Allah sajalah yang wajib 

disembah dan dimohon pertolongan-Nya. 

Pengakuan demikian wajar dan merupakan fitrah 

manusia yang menjadi bagian dari alam semesta yang 

diciptakan, dipelihara, dan diatur oleh Allah. 

Cobalah anda perhatikan. Segala sesuatu yang berada di 

langit berjalan menurut suatu aturan tertentu. Matahari, 

bumi, bulan dan bintang - bintang ada karena diciptakan 
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oleh Yang Maha Pencipta. Benda-benda langit itu 
bergerak dengan tepat dan teratur mengikuti undang
undang Maha Pengatur, sehingga satu lama lain tidak 
saling bertabrakan. 

Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, dari yang 

paling besar hingga yang sekecil-kecilnya, mempunyai 

irama hidup tercentu. Keberadaannya, hidup dan matinya 

ditentukan Allah. Manusia tidak kuasa menciptakan yang 

tiada menjadi ada atau membunuh sesuatu yang 

semestinya hidup. Setiap makhluk di bumi masing

masing memilik.i pertumbuhan dan perkembangannya sendiri

sendiri yang tunduk kepada undang-undang Allah. 

Kita amati apa yang ada di langit dan apa yang ada 

di bumi, perhatikanlah tidak satupun makhluk di langit 

maupun di bumi yang ingkar, menentang dan terlepas 

dari pengaturan dan pengawasan Allah. Semuanya 

tunduk, taat dan patuh kepada undang-undang Allah 

Maha Pencipta, Maha Pengatur segala yang ada. Ini 

berarti bahwa seluruh isi alam semesta ini adalah Islam, 

yang berserah diri, taat dan patuh kepada kehendak Allah, 

ketundukan dan ketergantungan kepada Allah adalah 

menjadi kudrat alam dan fitrah manusia. 

Orang yang tidak mengakui keesaan dan kekuasaan 

Allah berarti menyalahi kudrat alam dan melawan fitrah 

yang tersimpan di dalam lubuk hatinya yang dalam, yang 

senantiasa berseru dan mengaku bahwa di atas segalanya 

ini ada Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala yang 

ada. Orang yang demikian itu dinamakan kafir, karena 

telah menutup hati dan pikirannya sendiri untuk 
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mengakui dan mempercayai bahwa tiada Tuhan selain 
Allah. Kekafiran itu akan membawanya kepada berbagai 
kehinaan dan kerugian dalam kehidupannya di dunia 
maupun di akhirat. 

Orang yang mengingkari Allah menunjukkan 
kebodohan dan aniaya terhadap dirinya sendiri yang 
berakibat menjadi hilang pula sifat kemanusiaannya, tidak 

pandai berterima kasih kepada Allah yang telah 
memberinya nikrnat hidup. 

Dikatakan bodoh, karena jika ia mau sedikit saja 
membukakan pintu hati dan akal budinya menghadapi 
kenyataan alam ini secara wajar niscaya ia akan sampai 
kepada pengetahuan bahwa Allah itu ada. Akibat dari 

ketertutupan hati dan kebekuan akal itu, maka tidak 

dimungkinkan lagi baginya untuk menerima pengetahuan, 

birnbingan dan petunjuk agama Islam. Alangkah celaka 

dan merugi orang-orang yang demikian itu. 

Di samping bodoh rnereka juga aniaya terhadap 

dirinya sendiri, karena disadari atau tidak bahwa seluruh 

isi alam ini tunduk, taat dan patuh kepada Allah, 

sedangkan mereka bertindak aneh, yaitu telah memaksa 

dirinya untuk mengingkari-Nya dan menundukkan kepala 

mereka kepada yang selain Allah. Hal itu menunjukkan 

bahwa mereka tidak jujur terhadap dirinya sendiri 

terhadap kenyataan yang jelas-jelas tidak bisa dipungkiri 

bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa. Dengan demikian 

selarna hidupnya rnereka tidak rnungkin akan 

memperoleh ketenangan dan ketenteraman, karena 

ketidakjujuran, tipu dan dusta menganiaya diri mereka 

sendiri. 
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b. Syahadat ini juga merupakan pengakuan bahwa ia 
menyatakan diri nya tunduk, percaya dan menj adi 
pengikut Nabi Muhammad SAW. Dengan pengakuan itu 
berarti bahwa ia memiliki kesediaan dan berjanji kepada 
dirinya sendiri untuk mengikuti kepemi mpinan dan 
sunnahnya. 

Dalam pengakuan itu terdapat tiga hal pokok yang 
harus menjadi pengakuan orang yang mengucapkannya, 

yaitu: 

Pertama, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi/Rasul 
Allah untuk seluruh umat manusia hingga ke akhir 

zaman. 

Kedua, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi/Rasul Allah 
yang terakhir; sesudah beliau, tidak akan datang lagi 

seorang Nabi/Rasulpun ke dunia ini. Sebab itu Al-Qur'an 
adalah wahyu yang terakhir, tidak akan ada lagi wahY,U 

yang akan diturunkan Allah sesudah Al-Qur'an. ini. 

Dengan demikian Al-Qur'an menjadi kitab suci yang 

terakhir, yang merupakan pengganti dan penyempuma kitab

kitab suci terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-Maidah ayat 3. 

Ketiga, Muhammad adalah penghulu seluruh Nabi dan 

Rasul yang pemah diutus Allah ke dunia. 

Pengakuan terhadap Muhammad sebagai utusan 

Allah itu merupakan akibat langsung dari pengakuan kita 

terhadap Allah, karena jika kita mengakui adanya Allah 

kitapun wajib mengakui adanya utusan Allah. Rasul Allah 

yang diturunkan Allah kepada bangsa-bangsa menurut 

tempat dan waktu yang dikehendaki-Nya dan berakhir 
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pada Rasul/Nabi Muhammad adalah semata-mata karena 
kasih sayang Allah jua terhadap umat manusia. 

Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang 
mengetahui keterbatasan manusia dalam memahami 
keberadaan Allah dan cita-cita Islam. Keterbatasan 
manusia itu memberikan kesadaran kepada kita bahwa 
pemahaman pengetahuan tentang keberadaan Allah dan cita
cita Islam itu tidak mungkin dapat dicapai sematamata 
oleh akal budi manusia tanpa bantuan wahyu Ilahi. 
Karenanya, Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul 
agar manusia mengetahui jalan yang lurus dalam Islam. 

Adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk 
mengetahui dan mengakui kebenaran Muhammad sebagai 
utusan Allah. Dengan pengakuan itu maka menjadi 

· kewajiban manusia untuk mempercayai semua ajaran
Nya._ mengakui dan mentaati semua perintah-Nya sebagai 

pedoman hidup di dunia. 

Bila anda memahami bahwa jalan yang benar untuk 
taat dan patuh kepada Allah ialah apa yang telah 

diierangkan oleh utusan Allah. Pengakuan, kepercayaan, 

ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya adalah mutlak. 

Muhammad adalah Nabi dan Rasul bagi seluruh umat 

manusia. Semua garis kenabian berhenti pada diri 

Muhammad. Segala ajaran yang disampaikan Allah 

kepada manusia disampaikan dengan perantaraan 

Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah terakhir 

dan sesudahrya tidak ada lagi N abi hingga kiamat. Maka 

barang six ingin mencari kebenaran dan ingin menjadi 

muslin sejati, harus mengakui dan mempercayai 
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Muhammad Rasulullah, menerima segala ajarannya, 
mengikuti jalan yang lurus dan benar yang telah 
dicontohkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al
Ahzab ayat 21 : 

Artinya : "Sesunggulmya telah ada pada diri Rasulullah 

itu suri Tauladan yang baik bagimu, yaim orang-orang 

yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

Kalam Allah yang telah termaktub dalam Al-Qur'an 

yang dibawa oleh Muhammad masih tetap terpelihara, 

terjaga dan terjamin keasliannya sampai hari kiamat. 

Ajaran dan petunjuk-Nya lengkap dan sempurna serta 

tetap hidup sampai hari ini dan nanti.- Riwayat hidupnya 

perkataan dan amalannya tertulis dalam sej arah yang 

terang, jelas, dan lengkap, seolah-olah beliau masih hidup 

di hadapan kita, walaupun telah lebih dari 14 abad 

berlalu. Dalam segala bidang kehidupan kita dapat 

mengambil pelajaran dari padanya. Dialah contoh dan 

suri tauladan yang tetap hidup dalam hati umatnya, 

sepanjang perjalanan sejarah manusia. ltulah dia Nabi 

akhir zaman dan tidak perl u lagi di turunkan N abi 

sesudahnya, karena semuanya terang, jelas, sempuma dan 

terpelihara. 
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2. Mendirikan Shalat 

Tiap-tiap orang muslim dan muslimah yang sudah baligh 
wajib melaksanakan shalat sehari semalam sebanyak lima 
waktu kecuali perempuan yang kedatangan haidh dan nifas, 
tidak dibolehkan shalat selama ia dalam halangan itu. 
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a. Turunnya perintah shalat 

Perintah shalat yaitu pada tahun ke-12 kerasulan 
Muhammad atau setahun sebelum Nabi Hijrah ke 
Madinah. Perintah shalat merupakan hasil terpenting dari 
perjalanan Nabi dimalam hari, yang dikenal dengan 

peristiwa Isra mi'raj, yang terjadi ketika beliau di kota 

Makkah menjelang hijrah ke Madinah. 

Selama masa 12 tahun kerasulan, dakwah Islam 
ditujukan untuk menanamkan aqidah atau keimanan. 

Ajaran berupa syari'at, peraturan dan perundang
undangan yang menyangkut kehidupan masyarakat belum 
ditekankan oleh beliau. Baru ketika para pengikutnya telah 

berhasil membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan 

dan telah memiliki keyakinan tauhid serta keimanan yang 

sempurna terhadap Allah (sebagaimana yan telah 
disebutkan dalam rukun iman), Allah menurunkan rukun 

Islam yang kedua, yaitu kewajiban mengerjakan shalat 

lima kali sehari semalam. 

Pada tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad 

menjelang peristiwa isra mi'raj itu, dinamakan tahun duka 

cita. Pada saat itu Rasulullah mendapat cobaan dan 

pukulan yang berat secara bertubi-tubi. Pada masa inilah 

wafat Abu Thalib, paman Rasulullah, yang mengasuhnya 

ketika masih kecil dan membelanya dari setiap serangan 
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musuh-musuh. Beberapa hari kemudian wafat pula Siti 
Khadijah, istri Rasulullah, yang setia, rela berkorban, 
selalu mendorong dan mengbihur Rasulullah 
dalam menghadapi pasang naik dan pasang surut 
perjuangan beliau untuk menegakkan Islam. Beliau 
rnemutuskan untuk pindah ke Thaif. Tetapi di kota 
itupun bukan sambutan baik yang beliau t;rima, 
melainkan pengusiran dan lemparan batu sehingga beliau 
mendapat luka-luka di tubuhnya. 

Dalam situasi menyedihkan yang demikian itulah 
terj~di isra mi'raj, yang memperlihatkan kepada Nabi tanda
tanda kebesaran Ilahi dengan membawa hasil yang teramat 
penting kembali ke bumi, yaitu kewajiban mendirikan 
shalat lima waktu. 

b. Arti dan tujuan shalat 

Kata shalat menurut bahasa Arab berarti do'a atau 
permohonan kepada Allah. Menurut istilah, shalat ialah 
suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 
dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun 

yang ditetapkan. 

Tujuan utama atau sasaran pokok dari pada shalat 
ialah agar manusia yang melakukannya senantiasa 
mengingat Allah. Dengan mengingat Allah akan terbayang 
dan terlukis dalam hati sanubarinya segala sifat-sifat 

Allah Yang Maha Esa dan Maha Sempurna itu. 

Firman Allah : 
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Artinya : "Sesunggulmya Aku ini adalah Allah, tidak ada 

Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirika11lah 
shalat untuk mengingat Aku". (Q.S. Thaahaa: 14) 

lngat terhadap Allah itu membuat manusia waspada 
dan dengan kewaspadaan itu ia akan senantiasa 
menghindarkan diri dari segala macam perbuatan keji 
dan tercela. 

Dengan itu berruti ia terhindar dari pelanggaran

pelanggaran hukum yang akan menjerumuskan ke lembah 

kehinaan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. 

Firman Allah : 

Artinya : "Bacalah yang telah diwahyukan kepadamu, yaim 
Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesu11ggul111ya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji. dan 

mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (slzalat)1 

adalah lebih besar (keutamaan dari ibadat-ibadat yang 

lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjaka11" .. 

(Q.S. Al-Ankabuut: 45) 

Perlu dipahami bahwa shalat ini meningkatkan 

kadar iman dan Islam. Ia terus-menerus mempersiapkan 

diri untuk tetap beribadat, yaitu dorongan dan keinginarn 

hati untuk terus-menerus mendapatkan keridhaan Ilahi. 

Shalat selalu memperbaharui dan menyebarkan semua 

Modul Pelatiha11 Motivator Kelriarga Sakilllllr 



kepercayaan, tempat bergantungnya kesucian pribadi, 
upaya untuk perbaikan jiwa, ketaatan dan moral serta 
meluruskan semua tingkah laku. 

"Kesempurnaan pelaksanaan shalat seseorang sesuai 
dengan ketentuan dan cara yang digariskan Allah dan Rasul
Nya, pasti akan mempunyai pengaruh baik atas segala 
pekerjaannya. Sebaliknya apabila pelaksanaan shalat 
itu tidak baik, tidak sesuai dengan cara yang 
ditentukan Allah dan Rasul-Nya maka shalatnya itu tidak 
akan memberikan pengaruh yang baik atas segala amal 
dan tindak tanduknya. Tidak akan mencapai sasaran yang 
dikehendaki Allah dengan kewajiban shalat itu". 

c. Pelaksanaan shalat 

Dalam melaksanakan shalat kita harus menjaga 
waktu dan memelihara shalat kita, sebagaimana 
dikemukakan dalam Hadits riwayat Imam Thabrani dari 
An as bin Malik "Sia pa yang menunaikan sh al at tepat 
pada waktunya, dan dia telah menyempurnakan 
wudhunya, menyempurnakan tegaknya, khusyu'nya, 
ruku' dan sujudnya, maka shalat itu keluar (selesai) 
merupakan (seperti) sesuatu yang putih bersih sambil 
berkata "Mudah-mudalzan Allah memelilzaramu 

sebagaima11a engkau telah memeliharaku" (maksudnya 
berhasil mencapai maksud dan tujuan shalat itu). 

Sebaliknya siapa yang melakukan shalat di luar 

waktunya, dan dia tidak menyempumakan wudhunya, 

tegaknya, khusu'nya, ruku' dan sujudnya, maka shalatnya 

itu akan keluar (selesai) seolah-olah sesuatu yang hitam 

pekat sambil berkata : "Mudah-mudahan Allah menyia-
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nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku". 

Kemudian shalat itu digambarkan seperti secarik pakaian 
yang sudah tua lantas dicelupkan dan dicambukkan ke 
mukanya". 

Dari Hadits tersebut di atas dapat ditarik beberapa 
pelajaran dalam rangka mencapai tujuan, maksud dan 
hikmah yang terkandung di dalam shalat: 

1) Waktu shalat 

Shalat wajib dilakukan lima kali sehari semalam itu 
harus dilaksanakan dalam waktu-waktu yang telah 
ditentukan. Waktu-waktu shalat yang diwajibkan itu 
adalah sebagai berikut : 

a) Shalat Isya. 

Shalat Isya terdiri dari empat raka'at. Waktu 
mengerjakannya ialah mulai hilang mega merah 

sampai terbit fajar. 

b) Shalat Subuh. 

Shalat Subuh terdiri dari dua raka'at. Waktu 

mengerjakannya ialah mulai terbit fajar sampai terbit 

matahari. 

c) Shalat Zhuhur. 

Shalat Zhuhur terdiri dari empat raka'at. Waktu 
mengerjakannya ialah mulai tergelincir matahari 

sampai panjang bayang-bayang suatu benda sama 

dengan tinggi benda yang bersangkutan. 

d). Shalat Ashar. 

Shalat Ashar terdiri dari empat raka'at: 
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mengerjakannya ialah mulai habis waktu zhuhur 
sampai terbenam matahari. 

e) Shalat Magrib. 

Shalat Magrib terdiri dari tiga raka'at. Waktu 
mengerjakan ialah mulai habis waktu ashar sampai 
hilangnya mega merah. 

2) Berwudlzu sebelum shalat. 

Sebelum melakukan shalat diwajibkan berwudhu atau 
mengambil air wudhu terlebih dahulu. Berwudhu ialah 
bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan membasuh 
atau mengusap anggota badan tertentu menurut cara-cara 
yang telah ditentukan dalam agama Islam. 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu 

dan tanganmu sampai di siku, dan sapulah kepalamu 

dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki". 

(Q.S. Al-Maidah : 6). 

Berwudhu merupakan ibadah dari serangkaian shalat 

dan menjadi syarat sahnya shalat. Untuk sahnya shalat 
.diisyaratkan mengambil air wudhu, sehingga berwudhu 

sebelum melakukan shalat menjadi wajib pula hukumnya 
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sebagaimana shalat itu sendir{ Hadits Nabi "Sesunggulznya 

Allah tiada menerima slzalat salah seorang di antaramu jika 

ia berlzadas, sehingga ia benvudhu". (H.R. Bukhari Muslim 

dari Abu Hurairah). 

Dengan demikian sebelum mengerjakan shalat, 
munajat kepada Allah yang Maha Suci itu, terlebih 
dahulu hams membersihkan bagian-bagian tubuh yang 
biasanya terbuka dan mengandung kotoran. Hal itu berarti 
sebelum menghadap dan berbicara dengan zat yang Maha 
Suci itu, seseorang hams membersihkan dan mensucikan 
diri terlebih dahulu. 

Allah Maha Suci dan tidak suka menerima kecuali 
yang suci pula. 

Dalam cara-cara pembersihan diri atau berwudhu 
hendaknya diperhatikan dan dipelihara maksud-maksud 

yang tersirat di dalamnya, yaitu bahwa setiap 
pembersihan harus dimulai dari bagian atas (muka yang 
melambangkan kesel uruhan diri seseorang) baru 

kemudian berangsur-angsur ke bawah. hal ini meng

isyaratkan bahwa manakala pembersihan itu dimulai dari 

bawah sedang bagian atasnya masih kotor, maka niscaya 

kotoran yang berada di atas itu mengalir turun ke bawah, 

sehingga sia-sialah pembersihan bagian bawah itu. 

Dipahami pula bahwa pembersihan muka (bagian 

atas) itu mulai dengan membersihkan kedua telapak 

tangan yang merupakan alat pembersih bagian-bagian 

tubuh itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa 

sebelum pembersihan itu dilakukan, maka alat pembersih 
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itu sendiri hams dibersihkan terlebih dahulu, sebagaimana 

yang diajarkan oleh Nabi. Hadits Nabi : "Seswzggulmya 

Allah tidak mensucikan yang kotor dengan alat yang 

kotor, tetapi ia mensucikan yang kotor dengan alat yang 

bersilz. Karena yang kotor itu tidak dapat membersilzkan 

yang kotor". (H.R. Ahmad). 

3) Memelihara Shalat. 

Shalat itu harus dipelihara agar mencapai sasaran 
atau tujuan dari shalat. Karena shalat yang terpelihara 
itu akan menjamin kemenangan dan kebahagiaan bagi 
pelakunya, baik di dunia maupun di ak.hirat. Hanya shalat 
yang terpelihara yang membedakan atau menjadi pemisah 
antara mukmin dan kafir, menjadi tonggak agama dan 
alat penilai pertama bagi setiap muslim dihari l<lamat. 

Pra syarat agar shalat l<lta itu terpelihara ialah dengan 
jalan : 

a) Menunaikan shalat secara terus-menerus pada setiap 
waktu yang telah ditentukan dalam keadasuasana 

yang bagaimanapun juga. Artinya, shalat wajib 

dikerjakan oleh setiap muslim yang dewasa di 

manapun ia berada, baik dalam keadaan sehat 

maupun sakit, susah maupun senang, di rumah 

maupun dalam perjalanan. Jadi tidak ada suatu 

alasanpun yang dapat membebaskan ia dari shalat, 

bila waktu dan panggilan shalat itu datang. 

b) Melakukan shalat seperti cara-cara yang dicontohkan dan 

diajarkan oleh Nabi. 
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Hadits Nabi : 

"Slzalatlah kamu sebagaima11a kamu ketahui/liilat 

aku slzalat". (H.R. Bukhari Muslim). 

Melaksanakan shalat itu seperti apa yang diajarkan 
oleh Nabi, baik ucapan maupun keterangan dan 
percontohannya, demikian pula gerak-gerik dan bacaan 
serta do'a-do'anya. 

Hadits Nabi : 

"Siapa yang melakukan suatu amalan (ibadah) tidak 

sesuai dengan perintah kami, maka ia ditolak". 

(H.R. Bukhari Muslim). 

J adi ibadah shalat, yang tidak sesuai dengan perintah 

seperti yang dicontohkan Nabi itu akan ditolak. 

Hadits Nabi : 

"Hindarilah dan jauhilah dari kaniu menciptaka11 

(mengada-adakan) hal-hal baru dalam segala 

pekerjaan (ibadah) karena tiap-tiap penciptaan baru 

itu adalah suatu kesesatan ". ( H.R. Iman Abu Daud 

dan Tarmuzy). 

Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas, kita mendapat 

peringatan keras dari beliau bahwa shalat itu harus 

dilaksanakan persis diajarkannya, dicontohkannya. 

Ajaran dan contoh itu meliputi semua perilaku shalat 

yang diperlihatkan Nabi, baik gerak-ger.iik, bacaan 

maupun do'a-do'a, serta dilakukan pada waktu-waktu 

yang telah ditetapkannya pula. Tidak boleh sedikiipun 

ditambah, dikurangi atau diubah-ubah. 
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Jadi kita harus melaksanakan shalat sesuai dengan 
cara dan Bahasa yang dipakai oleh Nabi. Tidak boleh dan 
lidak bisa lain. 

c) Mengerjakan shalat itu hendaknya dengan khusyu'. 

Firman Allah : 

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman, (yaitu) orang-orang yang klzusyu' 

dalam shalamya". (Q.S. Al-Mu'minun : 1-2). 

Khusyu' adalah kesatuan dari tiga unsur kejiwaan, 
yaitu : kesadaran, pengertian dan pemusatan 
perhatian. 

d. Hikmah shalat 

Shalat menjadi salah satu hasil yang terpenting dari 
lsra' dan Mi'raj itu mengandung hikmah dan rahasia
rahasia yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi 
manusia di dunia dan di akhirat. 

Dengan kata lain, bila kita memperhatikan dan 
menghayati dengan seksama terhadap segala makna 
ucapan dan bacaan shalat, kita akan melihat dan 
merasakan bahwa di samping tujuan atau sasaran pokok 
terdapat pula berpuluh macam sasaran sarnpingan yang 
memperlengkapi dan memperindah tujuan shalat. 

Kebahagiaan di dunia itu mengandung tiga unsur, 
yaitu : ketenangan hidup, kekayaan dan kemuliaan. 
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Sedangkan keberuntungan di akhirat itu mengandung 
empat unsur, yaitu: hidup yang abadi, kekayaan tanpa 
suatu kekurangan, kemuliaan yang sejati dan ilmu yang 
mutlak. 

Kedua macam keberuntungan itu yang ditemukan di 
dalam kehidupan di dunia dan akan dinikmati dalam 
kehidupan di akhirat kelak, hanyalah berhak dimiliki oleh 
orang-orang yang dinamakan Muflihun. 

Sebagaimana firman Allah : 

Artinya : "Mereka itulah yang tetap mendapatka11 

petun.juk dari Tuhannya, dan mereka orang-orang yang 

berwztung". (Q.S. Al-Baqarah: 5). 

Dilihat dari sudut.hubungan manusia dengan Allah 

yang menciptakannya, maka mengerj akan sh al at itu 
adalah suatu tanda atau pemyataan terima kasih manusia 

kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadanya 

nikmat yang melimpah ruah. Lebih dari pada itu untuk 

keberuntungan hidup manusia di akhirat kelak, shalat itu 

merupakan simpanan (penanaman modal), yaitu hasilnya 

akan diterima sendiri oleh orang yang melaksanakannya. 

Rik.mah shalat dapat dilihat dari beberapa segi, antara 

lain: 

1) Shalat melatih manusia untuk memusatkan seluruh 

daya jiwanya kepada satu titik. Apabila seorang yang 

sedang mengerj akan shalat itu sud ah mengangkat 

takbir, maka pada saat itu juga diputuskan segala 
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hubungannya dengan dunia luar. Semua hal 
dipandangnya tidak ada. yang ada hanyalah Allah 
yang Maha Besar yang sedang disembahnya. Selama 
mengerjakan shalat itu, manusia berusaha melepas
kan diri dari segala macam pemikiran, melupakan 
segala macam pemikiran, melupakan segala macam 
kesenangan atau kesusahan, melepaskan ingatan 
kepada harta, anak, isteri, dan lain-lain. 

Seluruh pikiran dan perhatian hanya dipusatkan 
kepada sate hal, yaitu menyembah dengan meng
hadapkan muka (tawajjud) kepada Yang Maha 
Agung. 

Pemusatan daya jiwa yang demikian itu 
dilakukan oleh orang yang mengerjakan shalat 
sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam, 
sehingga lama-kelamaan tingkah laku yang demikian 
itu menjadi suatu watak yang tetap baginya. 

Dalam setiap pekerjaan, pemusatan daya jiwa 

itu menjadi unsur yang penting untuk mencapai 
keberhasilan kerja atau usaha. Tiap cita-cita akan 
berhasil bila seluruh perhatian dipusatkan untuk 

mencapainya. Tiap-tiap -perjuangan akan menang jika 
dihadapi dengan seluruh kekuatan. Tiap-tiap 
kesulitan dapat diatasi kalau dihadapi dengan pikiran 

yang bulat. 

2) Segi jasmaniah. 

Dipandang dari segi jasmaniah shalat itu 

membentuk dan melatih diri manusia supaya sehat 

dan bersih. Tata cara shalat itu dengan gerakan badan 
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dalam berbagai keadaan. Sejak dari berdiri tegak 
sampai kepada membungkuk, terns meletakkan 
kening ke atas lantai dan duduk antara dua sujud 
dengan lipatan kaki yang khas serta gerakan-gerakan 
lainnya, semuanya itu merupakan semacam senam 
(gerak badan) untuk menyehatkan badan. Hal itu 
dilakukan dengan tetap lima kali sehari semalam oleh 
segala orang yang beriman laki-laki, perempuan, 
orang tua maupun muda. 

Selain pemeliharaan kesehatan, shalat juga 
melatih manusia supaya selalu bersih atau meme
lihara kebersihan. Sebelum melakukan shalat 
diharuskan mengambil wudhu. Muka, tangan, kaki 
dan anggota tubuh lainnya harus dicuci. Tanpa 
berwudhu shalat tidak sah. Ini merupakan per
lambang bahwa Islam itu mementingkan kebersihan. 

Kebersihan adalah sebagian dari iman. 

3) Segi kemasyarakatan 

Dilihat dari segi kemasyarakatan, shalat itu 
(khususnya shalat berjamaah) melatih manusia untuk 
membentuk kesatuan umat. Kesatuan umat, yang di 
dalam Al-Qur'an dilukiskan dengan istilah "ummatan 
wahidah 11

, yaitu satu keluarga besar yang di 
dalamnya tidak terdapat perbedaan, baik kedudukan 
social maupun ekonomi, di anggotanya. Semuanya 

sama di mata Allah dan perbedaan tingkat 
ketaqwaannya saja kepada-Nya. 

Tengoklah mereka yang melakukan shalat 
bersama di masjid, tidak ada perbedaan antara si kaya 
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dengan si miskin, rakyat jelata dengan orang-orang 
besar, semuanya mempunyai kedudukan dan derajat 
yang sama. Siapa yang lebih dahulu datang ke 
masjid, ia duduk di baris (shaf) pertama, meskipun ia 
seorang tukang becak dan siapa yang datang 
belakangan, ia duduk di shaf belakang jika shaf 
depan telah penuh. Melalui tertib shaf terbina rasa 
persamaan yang tidak membedakan kedudukan dan 
pangkat manusia. 

Anjuran supaya mengutamakan mengerjakan 
shalat berjamaah merupakan suatu petunjuk, bahwa 
dalam masyarakat perlu ada imamah, yaitu pimpinan. 
Imam dan makmum adalah lambang dari keharusan 
adanya pemimpin dan yang dipimpin (umat) dalam 
masyarakat. makmum boleh bergerak sebelum . imam 
mengerjakan sesuatunya. Hal ini mengandung 
pengertian pula bahwa pemimpin (imam) haruslah 
terlebih dahulu memberi contoh, sedang yang 
dipimpin harus patuh mengikutinya selama imam itu 
tidak menyeleweng dari peraturan-peraturan yang 
berlaku itu. di sini terdapat aturan permainan, 
kesetiaan, solidaritas, disiplin dan segala perangkat 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesatuan umat. 

e. Shalat Fardhu 

Shalat fardhu ada lima, masing-masing mempunyai 

waktu yang ditentukan. Kita diperintahkan menunaikan 
shalat-shalat itu pada waktunya masing-masing. 

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman 

sebelumnya. Shalat fardhu ini adalah wajib A'in (wajib) 
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dilaksanakan bagi setiap muslim, muslimah yang sudah 
balig dan berdosa bila meninggalkannya. 

f. Shalat Sunnat 

Shalat sunnat adalah shalat yang bila dikerjakan 
mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. 
Mengerjakan shalat sunat pada dasarnya ialah agar k.ita 
mendapat tambahan pahala dan menyempurnakan pahala dari 
shalat fardhu. 

Nabi Muhammad SAW hampir selalu melakukan 
shalat sunnat di samping yang fardhu. 

SHALAT-SHALAT SUNNAT 

I. Slzalat Swmat Tarawilz 

Shalat sunnat tarawih hukumnya sunnat muakkad, 

yaitu sunnat yang dipentingkan. Shalat sunnat tarawih 

dikerjakan dengan berjamaah atau boleh juga dikerjakan 

sendiri. Waktu melakukan shalat sunnat tarawih ini hanya 
pada malam-malam bulan Ramadlan saja. Selain malam 

bulan Rarnadlan tak ada yang menganjurkan shalat ini. 

Bilangan rakaat shalat tarawih : 

Adapun untuk bilangan rakaat tarawih bermacam-macam, 
diantaranya ialah : 

1) Ada yang menggunakan de I a pan rakaat, em pat kali 

salam. Berarti setiap dua rakaat salam. Ini amalan 
shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Kemudian di tam bah tiga rakaat shalat sunat 

witir. 
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2) Namun ada juga yang menggunakan dua puluh 
rakaat, sepuluh kali salam. Lalu ditambah shalat 
sunnat wi tir sebanyak tiga rakaat. Amal an· shalat 
tarawih yang demikian ini yang pernah dilakukan 
oleh Umar bin Khattab. 

Tinggal memilih saja, apakah kita mengikuti yang 
delapan rakaat atau yang dua puluh rakaat, semuanya 
diperbolehkan. 

Cara mengerjakan shalat tarawih : 

Shalat sunnat tarawih boleh dilakukan dengan cara 
berjamaah atau dengan sendirian di rumah. Waktunya 
sesudah melakukan shalat fardhu isya. Niat boleh 
diucapkan dan boleh dibaca dalam hati adalah sebagai 

berikut: 

Jika berj amaah : 

. ~LJ1nct:t:11~·,Jr,.:, ~~/~\if,,{ :i ":'\ 
, ,.,. ,,, ~ '.I .... ... ~ k.-~ t.:1,,.u,P 

Artinya : "Aku berniat untuk mengerjakan shalat sunnat 

tarawih dlla rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 

Jika sendirian : 

"'~ I i::; 
J / I/).!,\ '16:;~ .~.~ ~~ ;. .... ~=J\':-f J J /_l 

~ ~\~ i..j ., ... ~..J.m~ ~~· 

Artinya : Aku bemiat untuk mengerjakan shalat sunnat 

tarawih dua rakaat karena Allah Ta 'ala. Allahu Akbar. 
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Do'a sesudah shalat tarawih : 
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~ 
' I...- \ ~,...- •:,l '1~"'~" 

}';,1, £: '"°'o\ / "':.A I • ·,. 110:,u;, ~_). 
a...uL, .... ~d.. ~.... " ; . /' :,_..._,....J~ ,.,, .; 

_, 1 J I/ •/ \ #'o \_.=" < ~l'·_,,l ... -¥ ""'~".J,."I\ , ~ 
. , -~ ~\0_, ~ ...A.7~ .. ,, 
~.;;/ .,,, 

Artinya : Ya Allah, jadika11lalz kami (orang-orang) yang 

beriman sempurna, dapat menjalankan segala fardlw, 

menjaga shalat, memmaikan zakat, menwztut segala 

kebaikan di sisi-Mu. Menglzarap keampwzan-Mu, 

terlzindar dari segala penyelewengan dan Zulwd di dunia 

dan mencintai amal u11t1tk bekal di akhirat dan sabar 

dalam menerima cobaan, mensyukuri segala nikmat-Mu 

dcm semoga kelak hari kiamat kami dalam satu barisan di 

bawct/1 nazmgan pa11ji-pcmji jmzjmzgan kami Nabi 

M11ham111ad SAW, dan me/alui telaga yang sejuk, masuk 

ke dala111 surga, terlzindar dari api neraka dan duduk di 

atas tahta kehormaum didampingi olelz bidadari surga, 

dan mengenakan baju kebesaran dari sutera berwama

wami, 111e11ik111ati lzidangan surga yang lezat, minum s11su 

da11 madu yang suci bersilz dalam gelas-gelas dan kendi

kendi yang tak keri11g-keri11g, sama-sama dengcm orang

ora11g yang telah Engkau beri nikmat pada mereka dari 

golongan para nabi, shidiqin dwz orang-orang syalzid 

serta orang-orang slzalelz. Dan baik sekali mereka 

111e11jadi teman-teman kami. Demikianlalz kemuralzan dari 
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Allah dan kecukupan dari Allah yang Maha Mengetalmi. Dan 

segala puji bagi Allah, Tulwn sern sekalian a/am. 

2. Slzalat S111111at Witir 

Shalat witir hukumnya sunnat yang diutamakan. 
Kalau kita mengerjakan, maka Insya Allah kita akan 

mendapat balasan pahala yang banyak, kelak di akhirat. 

Waktunya shalat witir: 

Shalat witir kita kerjakan pada malam hari, yakni sesudah 

shalat Isya, atau kalau malam ramadhan, kita lakukan 

sehabis shalat tarawih. 

Bilangan rakaat shalat witir: 

Bilangan rakaat shalat witir harus ganjil. Bisa 1 rakaat, 3 

rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan 11 rakaat. Setiap dua 
rakaat salam. Misalnya kita melakukan shalat witir 

sebanyak 9 rakaat, maka setiap dua rakaat salam. Berarti lima 
salam. Empat salam karena shalat masing-masing dua 

rakaat. Lalu ditambah satu rakaat salam. 

Niat shalat sunnat witir 1 rakaat : 

Artinya : Aku berniat shalat sumzat ..yitir satu rakaat karena 

Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 

Niat shalat sunnat witir 2 rakaat : 
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Artinya : Aku bemiat melakukan shalat sunnat witir dua 

ralcaat karena Allah Ta' ala. Allahu Akbar 

Do'a sesudah shalat sunnat witir : 
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Artinya : Ya Allah, kami molzon pada-Mu iman yang kekal, 

dan kami mo/roll pada-Mu hati yang khusyu', dan kami mo'1011 

pada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon pada-Mu 

keyakinan yang benar dan kami 1110/wn pada-Mu amal yang 

slwleh, dan kami molzon pada-Mu agama yang benar, dan 

kami mohon pada-Mu kebaikall yang ballyak, dan kami mo/1011 

pada-Mu ampunan, dall kesehatan, dan kami mohon pada-Mu 

keselzatan yang sempuma, dan bersyukur atas kesehatan, da11 

kamo mohon pada-Mu kerendahan hati dari manusia: ya Allah 

terimalah shalat kami, puasa kami, berdiri kami dan klmsyu· 

kami dan pengabdian kami, dall sempumakanlah apa yang kami 

lakukan selama shalat ya Allah Tuhan seru sekalian alam. 

3. Slzalat 'Id (Hari Raya) 

. Ada dua hari raya dalam agama Islam, yaitu hari raya 

Idul Fitri pada tanggal I Syawal dan hari raya Idul Adha pada 
setiap tanggal 10 Zulhijjah, dengan tata cara pelaksanaannya 

yang berbeda dari shalat yang lain. 

Idul Fitri 

1. Membayar Zakat Fitrah 

Idul Fitri ditandai antara lain dengan kewajiban 

membayar zakat fitrah bagi mereka yang mampu beserta 

tanggungan mereka, yaitu bila seseorang memiliki bahan 

makanan pokok lebih dari yang diperlukan pada hari raya 
Idul Fitri. 
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Artinya : "Rasu/ullalz SAW mewajibkan membayar zakat 

fitralz sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari 

perbuatan yang sia-sia dan tutur kata yang keji dan 

sebagai pemberian panga11 bagi si miskin. Barang siapa 

yang membayar zakat fitrah sebelum shalat 'id diterima 

o/elz Allah zakat fitralznya, dan yang membayar sesudah 

slzalat 'id termasuk sadaqalz biasa". 

2. Penyelenggaraan Zakar Fitralz 

Untuk kelancaran tugas mengumpulkan dan 
membagikan zakat fitrah, sebaiknya dilakukan persiapan 
yang mantap jauh hari sebelum berakhirnya bulan 
Ramadhan. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil 

antara lain : 

a. Pembentukan Panitia/ Amil 

Pembentukan Panitia/ Ami I sangat pen ting. Pilihlah 
anggota Pani t ia dengan perti m bangan bah wa 

mengelola zakat fitrah adalah amanat Allah, yang 

dilakukan karena Allah semata, tanpa ada maksud

maksud yang tidak diridhai Allah. 

Susunan Panitia dianjurkan sederhana dengan 

mengikut sertakan ulama setempat, dengan susunan 

Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi dengan 

seksi-seksi: Seksi pengumpulan dan Seksi pembagian. 
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b. Publikasi 

Kegiatan yang mulia ini, perlu mendapat bantuan dan 
dukungan dari masyarakat. Untuk itu publikasi atau 
pengumuman hendaknya diperhatikan. Pemberi
tahuan kepada masyarakat yang mudah dan cepat 
antara lain dengan cara : 

1). Pemberitahuan di masjid/mushalla pada kesempatan 
menjelang shalat Jum'at, shalat tarawih, dan 
kesempatan lain yang mernungkinkan. 

2) Melalui selebaran tertulis sepe11i brosur, poster atau 
pamplet. Baik yang ditempel di tembok, pagar dan 
semacamnya maupun dibagikan kepada masyarakat. 

isi pengumuman atau selebaran mencakup tentang 

fadhilah zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, 
ukuran zakat fitrah, baik berupa uang maupun beras, 

tempat dan Batas waktu penyerahan zakat. Publikasi 

atau pengumuman akan lebih baik hasilnya bila 

dilaksanakan sejak awal Ramadhan, sehingga 

masyarakat, terutama para muzakki (para pembayar 

zakat) maklum dan dapat mempersiapkan zakatnya. 

3) Waktu Pengumpulan Zakat Fitrah. 

Pengumpulan dapat dilakukan sejak beberapa hari 

menjelang 1 Syawal. Diperlukan waktu agak lama 

oleh panitia untuk memudahkan pengaturan 

pembagian kepada para penerima zakat. 

4) Waktu Pemberian Zakat Fitrah 

Zakat fitrah hendaklah dibagikan pada waktu 

menjelang hari raya idul fitri dan paling lambat 

sebelum shalat idul fitri. 
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5) Mustahik Zakat Fitrah. 

Zakat fitrah adalah salah satu cara membantu fakir 
rnisk.in untuk turut serta bergembira inenyarnbut hari 
raya, sesuai dengan maksud sabda Rasulullah SAW: 

/• ./ / 
.of' . • \l • • . ,,,,. _,. - _, ,J' 

~J:' J.l_4>J0~~:y:~_~f 

Artinya : "Berilah mereka kecukupan agar tidak keliling
keliling untuk meminta-minta pada hari ini ( hari raya 
idul fitri)". ( H.R. lbnu 'Adi dan Darul Quthni). 

Oleh karena itu, zakat fitrah sangat diutarnakan 
pembagiannya (mustahiknya) kepada fakir miskin. 
Dan hal ini sesuai pula dengan Sabda Rasulullah 
SAW: 

../ / ........... ,,, ,,,,,, ,,,.J"' # ,,, ... !. :; J • .,,, 
1 1 ,. ... -·-~ ..... , ~ • ... lJ;~\·\'_ ..... _"1 ... , 
~~¥.......-/· ~,,,, o~ 

J .,,,..1 J .,,. 
~ I.\"' "":.- 1) A.,.,,,._ / t .... ~\· 
~J--c.f~.J_r'J~ ~,,, ~ 

.~ ./ 

Artinya : "Beritalzukanlah kepada mereka, sesungguhnya 

Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka shadaqah 

(zakat fitrah), yang diambil dari orang-orang kaya dan 

diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka" 

(H.R. Al-Jamaah). 

Zakat fitrah adalah salah satu cara membantu fakir 

rniskin untuk ikut serta bergembira menyambut hari raya, 
sesuai dengan maksud Sabda Rasul Allah SAW tersebut. 
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6) Hal-hal yang perlu diperhatikan 

Bila d::ilam pelaksanaan diperlukan biaya, sebaiknya 
diambil dari sumber lain, karena zakat fitrah 
diutamakan agar fakir miskin mendapat bagian yang 

sebesar-besarnya. umber lain yang dimaksud antara 
lain infaq, sadaqah dan sumber lain yang halal. 

Karena pelaksanaan penyelenggaraan zakat fitrah 

adalah pekerjaan sosial dalam rangka melayani 
masyarakat, maka dalam waktu yang tepat panitia 
membuat laporan terbuka kepada masyarakat, yang 

memuat antara lain : 

(a) Jumlah muzakl<l dan mustahiq. 

(b) Besar zakat fitrah yang diterima, baik berupa 

uang maupun beras serta pembagiannya. 

(c) Biaya-biaya lain yang perlu dipertanggung 

jawabkan. Dalam penyelenggaraan zakat fitrah 

tidak tertutup kemungkinan disatukan dengan 

pengumpulan zakat lain seperti zakat maal, infaq, 

sadaqah dan sumbangan lain. 

3. Takbiran 

Malam takbiran adalah malam syukuran bagi umat 

Islam, karena pada malam itu telah usai sudah 

melaksanakan puasa selama bulan Ramadhan. Bai mereka 

yang telah melakukan puasa sebulan penuh ditambah 

dengan mengamalkan ibadah sunnat yang lain, mereka 

akan kembali suci, sesuci waktu dilahirkan. Kegembiraan 

dicontohkan Rasulullah, yaitu takbiran. Hal itu dapat 

diikuti dalam hadits Rasulullah : 
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Artinya : "Hiasilah dua hari rayamu dengan tahlil, 
takbir, tahmid dan taqdis". (H.R. Bukhari). 

Waktu takbiran, dapat dilakukan sejak masuk waktu 
maghrib malam lebaran sampai dengan sesaat sebelum 
shalat Idul Fitri. Sebaiknya dilakukan terus-menerus 
dengan cara bergilir di antara para jemaah. 

Adapun takbir ldul Adha dimulai pada malam hari sejak 
terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 
13 Zulhijjah pada waktu akhir. 

Pelaksanaan takbiran, dapat dilakukan berkelompok 
dalam ruangan serambi masjid/mushalla dan tempat lain 
yang memungkinkan. Sedangkan pelaksanaan takbiran 
di luar tempat tersebut (seperti engan pawai, pawai 
kendaraan) dapat dilakukan seizin pemerintah setempat. 
Cara lain adalah melalui stasiun RRI maupun non-RRI. 
Masjid/mushalla dapat menyetel kaset takbiran sepanjang 
tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. 

4. Slzalat 'Id 

Rasulullah melakukan shalat 'id dua rakaat. 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Saki11alr 211 



212 

Artinya: "Seswzgguhnya Nabi SAW, shalat hari raya dua 

rakaat, beliau tidak slzalat sebelum dan sesudalmya". 

( H.R. Bukhari Muslim). 

Penyelenggaraan shalat 'id, baik yang dilaksanakan 
di masjid maupun di lapangan, akan selalu dipenuhi olch 
jamaah. Untuk melayani jamaah sebanyak itu perlu 
dibentuk suatu panitia sehingga pengaturan jamaah dapat 
berjalan dengan baik. Dalam panitia itulah ditentukan 

penanggung jawab setiap tugas pekerjaan. 

Bentuk panitia yang umum antara lain : Ketua, sekretaris, 

bendahara dan beberapa seksi seperti : Seksi 
perlengkapan, seksi pengerahan massa/publikasi, dan 

seksi keamanan dan ketertiban. 

Beberapa hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan 

hendaknya sudah diumumkan kepada masyarakat yang 

isinya: 

a. Waktu shalat 'id, yaitu hari dan tanggal sertajam. 

b. Tempat pelaksanaan shalat 'id. 

c. Khatib dan imam. 

d. Ketentuan lain yang dianggap perlu seperti anjuran: 

Membawa alas shalat, berwudhu dari rumah, dan 

bertakbir dalam perjalanan. 

Sebelum shalat, jamaah hendaknya diatur sedemikian 

rupa sehingga membentuk barisan (shaf) yang teratur, 

mengikuti takbir yang dipimpin oleh orang/petugas yang 

ditunjuk panitia, sampai tiba waktu shalat. 

Shalat ldul Fitri dilakukan dua rakaat. Berbeda dengan 

shalat sunat lain, pada rakaat pertarna setelah takbiratul 
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ihram dibaca takbir 7 kali, setelah itu baru dibaca surah Al
Fatihah dan seterusnya. Pada rakaat kedua dibaca 
takbir 5 kali kemudian Al-Fatihah dan seterusnya hingga 
selesai. 

Sesudah selesai shalat, khatib menyampaikan khutbah. 
Pelaksanaan shalat 'id ini akan sempurna bila jamaah 
mengikuti khutbah dengan tertib sampai selesai. 

5. Silaturralzmi (Halal bi Halal) 

Amal an yang tak kalah pen ting dihari lebaran ialah 
silaturrahmi. Silaturrahmi itu sendiri sangat dianjurkan 
Rasulullah SAW. Beliau berkata: 

Artinya : "Barang siapa ingin dibanyakkan rezekinya 

dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya 

mengeratkan tali silaturralzmi". ( H.R. Bukhari) 

Artinya : "Bahwa dua orang Islam yang bertemu satu sarna 

lain dan Baling be1jabatan tangan, maka diampzmi dosa kedua 

orang tersebut, sebelum mereka berpisah". (Diri wayatkan 

oleh Abu Daud, Tarmuzy dan Ibnu Majah). 

Dari kedul. hadits tersebut jelaslah bahwa Rasulullah 
sangat mengajurkan eratnya silaturrahmi antar umat. Dan 
sangatlah tepat bila dihari Idul Fitri, hari kembali fitrah/ 

suci bagaikan baru dilahirkan, dijadikan tempat untuk 

mempererat silaturrahmi. 
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Wujud kegiatan silaturrahmi yang dikenal selama m1 

antara lain : 

a. Perorangan atau kelompok kecil, biasanya terdiri dari 
sebuah kel uarga : ayah, ibu dan beberapa anak, 
berkunjung ke rumah tetangga, famili yang lebih tua. 

b. Halal bi halal yang dilakukan oleh kelompok yang 
lebih besar seperti suatu panitia atau instansi Karang 
Taruna atau siswa suatu perguruan. Biasanya 
dilakukan di suatu tempat tertentu dengan acara yang 
diorganisasi dan diatur oleh yang benar-benar ahli 

sehingga menimbulkan kesan, menggugah rasa haru, 

penuh rasa syukur dan menambah eratnya 

persaudaraan. 

c. Mengirim/membalas ucapan Selamat Hari Raya 
untuk keluarga dan sahabat yang tinggal di tempat 

lain. 

ldul Adha 

1. Shalat ldul Adha 

Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, pagi hari kaum 

muslimin dan muslimat, besar dan kecil, bahkan jua 

wanita yang tengah haid, ikut serta meramaikan hari raya Idul 

Adha bersarna-sama yang lain. 

Dal am perj alanan dari rumah menuj u ke tempat 

shalat Id disunatkan mengucapkan takbir sebagaimana 

ldul Fitri. 
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Pagi itu disunatkan tidak makan dan minum sampai 
selesai shalat 'id. Pelaksanaan shalat Idul Adha tidak 
berbeda dengan shalat Idul Fitri, yaitu di lapangan atau 
di masjid, sebanyak dua rakaat. Rakaat awal dengan tujuh 
kali takbir setelah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua 
lima kali takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. 

Setelah melakukan shalat 'id dua rakaat, jamaah tidak 
meninggalkan tempat, sebelum mendengarkan khutbah 
yang disampaikan khatib. Baru sempurna seseorang 
melakukan shalat 'id bila mengikuti khutbah dengan 
tertib. 

2. Qurban 

Ibadah yang utama berkaitan dengan ldul Adha 
adalah menyembelih hewan qurban. 

a. Pengumpulan Hewan Qurban : 

Sunnat berqurban bagi yang ada kemampuan. Agar 
penyembelihan dapat berjalan baik perlu dibentuk 

panitia yang bertugas mengumumkan saat pendaf
taran, tempat pelaksanaan qurban kepada masyarakat. 
Juga bertanggung jawab akan pemeliharaan dan 
perawatan binatang qurban selama dalam penam
pungan, penyembelihan dan pembagian daging 

qurban kepada mereka yang berhak. 

Jenis binatang qurban antara lain : lembu, kerbau 
dan kambing. Hewan yang akan dijadikan qurban 
hendaknya dipilih yang bagus. sehat dan sudah cukup 
umur, yaitu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. 

Tidak sah dijadikan hewan qurban bila : Hewan itu 
terlalu kurus , sakit - sakitan dan cacat tubuh (seperti 
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pincang, tanggal tanduknya, sumbing telinganya dan 
bu ta). 

b. Pemotongan hewan qurban dilaksanakan setelah 
selesai shalat 'id dan mendengarkan khutbah. Tempat 
penyembelihan dianjurkan di lapangan tempat shalat 
'id. Pemotongan disunatkan dilakukan oleh pemilik 
hewan qurban. Pemotongan qurban dilakukan mulai 
10 Zulhijjah sampai pada hari Tasyriq (11, 12, 13 

Dzulhijjah) dan berakhir tanggal 13 sebelum 
terbenam matahari. 

Cara pemotongan hewan qurban ialah orang yang 

memotong menghadap qiblat, mempergunakan pisau 
yang tajam dan bersih. Sebelum meletakkan pisau 

ke leher hewan hendaknya membaca : 

c. Pembagian Daging Qurban 

Daging qurban dibagikan terutama kepada fakir 
miskin dan anak yatim. Kemudian yang berqurban 

dan amiVpengurus mendapatkan sekedarnya. 

4. Slzalat Sunnat Talzaijud 

Shalat tahajud dilakukan pada malam hari. Dengan 

catatan jika kita telah bangun tidur. Bila kita lakukan 

pada malam hari sedangkan kita belum tidur sama sekali, 

maka shalat malam itu bukan disebut shalat tahajjud. 

Shalat tahajjud dilakukan dimalam hari setelah kita 

bangun tidur, walaupun tidurnya itu tidak lama. 
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Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini 
dari waktu 'Isya sampai waktu shubuh, sedang sepanjang 
malam ini ada saat-saat utama, lebih utama dan paling 
utama, maka waktu malam yang panjang itu dapat kita 
bagi menjadi tiga bagian: 

a. Sepertiga Pertama, yaitu kira-kira dari jam 19 sampai 
denganjam 22, ini saat utama. 

b. Sepertiga Kedua, yaitu kira-kira dari jam 22 sampai 
dengan jam l, ini saat yang lebih utama dan 

c. Sepertiga Ketiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai 
dengan masuknya waktu shubuh, ini adalah saat yang 

paling utama. 

Demikianlah menurut hadits Rasulullah SAW yang 

berbunyi: 

Artinya : "Perintah Allah turun ke langit dunia diwaktu 

tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam, lalu berseru: 

Adakah orang-orang yang memohon (berdo'a), pasti akan Ku 

beri dan adakah yang mengharapl memohon ampunan, pasti 

akan Ku ampuni baginya. Sampai tiba waktu shubuh. 
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Lafazh niatnya sebagai berikut : 

Artinya : "Aku niat shalat sunnat tahajjud dua raka'at 
karena Allah Ta 'ala. Allahu Akbar. 

Fadlillahnya/keistimewaannya. 

Shalat tahajjud yakni shalat malam itu sangat dianjurkan, 
sebagaimana finnan Allah sebagai berikut: 

... ~j~/•-"'!~\ ...,, / ~ ~1.;, U.cl> ·~ ,,~/. \oJl\ < / 
-""".1. ..... _...;.u ~ ~ , ..., ~ y::-u W.J 

, ,-v • ..1,/,~~a.,, 
(\'\l ~~~·) . 1-=t,~ l,..o ~ .~ 

Artinya "Hendaknya engkau gunakan sebagia11 

waktu malam itu umuk shalat tahajjud, sebagai shalat 

sunnat untuk dirimu, mudah-mudahanb Tuhan akan 

membangkitkan engkau dengan kedudukan yang baik". 

(QS. Bani Israil, ayat 79). 

Do'a Tahajjud : 

Do'a-do'a yang dibaca diwaktu melakukan sembahyang 
tahajjud atau sesudahnya sebaiknya dari ayat-ayat Al-Qur'an 
atau hadits. Dari Al-Qur'an seperti : 

v~ # t1' # /•J ,..,,,... 
~~4{:".:',.~.)1¥~~.~~:Jt~~,$; 

l~t, ""1<.,, _:J. l:J y !..U:. 

Artinya: "Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 

dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami 

dari siksaan api neraka ". 
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Dalam hadits Bukhari dinyatakan, bahwa Rasulullah SAW 
jika bangun dari tidur di tengah malam, terus bertahajjud dan 
membaca do'a sebagai berikut :. 

Artinya : "Ya Allah bagi-Mu segala puji. Engkaulalz penegak 
langit dan bwni dan alam semesta serta segala isinya. Bagi
Mulah segala puji. Engkau raja penguasa langit dan bumi. 
Bagi-Mu/ah segala puji, Pema11car cahaya langit dan bumi. 
Bagi-Mulalz segala puji, Engkcmlalr yang !wk, dan janji-Mtt 
adalalz benar, dau perjumpaa11M11 itu adalah /wk, dcm 
firman-Mu adalah benar, dan surga adalah hak, da11 11eraka 
adalah hak, dan Nabi itu hak be11ar, clan Nabi Muhammad 
SAW adalah benar, dan saat hari kiamat itu bellar. Ya Alla/i, 
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kepada-Mu/ah kami berserah diri (bertawakal), kepada 

Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mulah kami rindu, 

da11 kepada Engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas 

kesalahan yang sudha kami Lakukan dan yang sebelunmya, 

baik ya11g kami sembu11yikan maupun yang kami nyatakan. 

Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang teraklzir. 

Tiada Tuha11 melai11kan Engkau Allah Rabbul 'alamin. Tiada 

daya dan kekuatan melainkan denga11 Allah". 

Sesudah membaca do'a itu perbanyaklah membaca 
istighf ar. Adapun istighfar yang biasa ialah : 

Artinya : "Kami memohon ampunan kepada Allah Yang 
Maha Agung dan kamipun bertaubat kepada-Nya". 

Adapun istighfar yang lebih lengkap lagi yang juga 
dari Rasulullah SAW ialah : 

Artinya : "Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuha11 

melainkan Engkau, Engkau zat yang telah menjadika11 

kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kamipun dalam 

ketentuan-Mu serta janji-Mu sedapat yang. kami lakuka11. 

Kami mohon perlindungan-Mu dari kelahatan apa saja 
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yang kami lakukan, kami mengakui kenikmatan yang 

telah Engkau limpahkan kepada kami dan kami juga 

mengakui akan dosa kami, karena itu berilah ampunan 

· kepada kami, sebab sesungguhnya tidak ada yang 

memberi pengampunan kecuali Engkau sendiri". 

Setelah selesai membaca do'a tersebut, Jalu pergilah 
berbaring kcmbali tidur, sambil membaca Ayat Kursi, 

kemudian surat Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas. 

5. Slzalat Smmat Dlmha 

Shalat sunnat dhuha dilakukan pada saat dhuha. Saat 
dhuha ialah ketika matahari sedang naik setinggi hasta, kira
kira pukul 7 pagi dan hingga menjelang dzuhur. Jadi shalat 

dhuha kita lakukan disaat antara pukul 7 pagi hingga kira

kira pukul 11 siang. Bilangan rakaatnya sedikitnya 2 rakaat. 
Boleh empa rakaat, enam rakaat atau delapan rakaat. Masing

masing dua rakaat harus salam. Jika menunaikan delapan 

rakaat berarti 4 kali salam. 

Cara Shalat Dhuha : 

Cara shalat dhuha sama halnya dengan shalat-shalat lainnya. 

Yang membedakan ialah niatnya harus shalat dhuha. Pada 

rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah maka 

hendak.nya membaca surat Asy-Syamsu. Kemudian pada 

rakaat kedua, setelah Al-Fatihah membaca surat Adl-Dhuha. 

Niat shalat sunnat dhuha : 

Mot/11/ Pclatilum Motivator Keluarga Saki11alz 221 



222 

Artinya : "Aku bemiat untuk mengerjakan shalat sunnat dhuha 

dua rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 

Do'a setelah menunaikan shalat dhuha : 
Setelah mengerjakan shalat dhuha, maka kita duduk 
sejenak dan membaca do'a-do'a sebagai berikut: 

Artinya : "Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, 

turunkanlah dan jika ada di dalam bumi keluarkanlah, 
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jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika 

nzasih jauh dekatkanlah, berkat waktu dhuha, keagungan, 

keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah 

kepada kemi segala yang telalz Engkau limpalzka11 kepada 

hamba-lzamba-/V!u yang shalih. 

6. Shala1 Jenazalz 

Shalat jenazah ini hukumnya fardhu kifayah. Bila 
ada seorang muslim di suatu tempat (kampung) 
meninggal dunia, maka yang hidup wajiblah untuk 
merawat, yakni mulai melayat, memandikan, menshalati 

sampai mengubur. Kalau seluruh kampung tak ada orang 
yang merawat jenazah muslim maka semua orang Islam di 
situ terkena dosa. Dan bila ada beberapa orang yang mati 
merawatnya sampai menguburkannya, maka yang tidak 
ikut tidak terkena dosa. Demikianlah hukum fardhu kifayah. 

a. Syarat-syarat shalat jenazah 

1) Shalat jenazah sama halnya dengan sh al at yang lain, 

yai Lu harus menutup 'au rat, suci:. dari had as bes a r 

dan kccil, suci badan, pakaian dan 

tempatnya serta menghadap qiblat. 

2) Mayit sudah dimandikan dan dikafani. 

3) Letak mayit sebelah qiblat orang yang 

menyalatinya, kecuali kalau shalat dilakukan di 

atas kubur atau shalat ghaib. 

b. Rukun dan cars mengerjakan shalat jenazah : 

Shalat jenazah tidak dengan ruku' dan sujud scrta 

tidak dengan adzan dan iqamat, dan caranya sebagai 

berikut: 
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Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan mengerjakan 
shalat, maka niat, menyengaja melakukan shalat atas 
mayit dengan empat takbir, menghadap qiblat karena 

Allah. 

Lafazh niatnya untuk mayat laki-laki : 

Artinya : "Aku niat shalat atas mayit ini empat takbir 

fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. 

Untuk mayit perempuan: 

J, ~ ~ ~·-'~{~ <'~ ~::X~ .... ~"-''f ~.;J.i 1b 't~-·~ ~ ~ ,,,_ ,. u-:t,,-' ,:..1_~ td ,. - 9.,. u-~ 

Artinya : "Aku berniat mengerjakan shalat atas 

mayit ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah 

Ta'ala. Allahu akbar. 

Setelah mengucapkan niat baik dalam hati atau 
dikeraskan maka angkatlah tangan untuk ber

takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu akbar. 
Letakkan kedua tangan di atas dada layaknya shalat

shalat lainnya. 

Selanjutnya kita membaca suratul Fatihah. 

Selesai membaca suratul Fatihah, tak perlu membac 

surat-surat lainnya. namun langsung mengangkat 

kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. 

Pada rakaat kedua, yakni setelah takbir kedua 

tadi lalu membaca shalawat atas Nabi SAW sebagai 

berikut: 

Modul Pelatihari Motivator Keluarga Saki11ah 



ALLAHUMMA SHALLIALAA MUHAMMADIN 

"Ya Allah, berilalz shalawat atas Nabi Muhammad. 

Artinya : "Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi dan 

atas keluarganya, sebagaimana Engkau pernah 

memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan 

keluarganya. Dan limpahkanlah berkat atas Nabi 

Muhammad dan para keluarganya. Sebagaimana 

Engkau pernah memberikan berkat atas Nabi 

Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam ini 

Engkaulah yang terpuji Yang Maha Mulia. 

Selesai membaca shalawat atas Nabi. maka 
angkatlah tangan kita seraya mengucapkan Allahu 

akbar. Setelah takbir maka letakkan lagi kedua 
tangan di atas dada bersedakep. Lalu membaca do'a 
sebagai berikut : 
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Jika mayatnya perempuan maka lafadh "lzu" dibaca "ha", 
misalnya "laliu" menjadi "laha". Jika mayatnya laki-laki tetap 

"hu". 

Artinya : "Ya Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, 

sejahterakan dia dan ampuniah dosa serta kesalahannya 

.hormatiah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, 

bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah dia 

dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari 

Modul Pe/atihan Motivator Keluarga Sakina/J 



segala kotoran. Dan gantikanlah baginya rumah yang 

lebih baik dari rumahnya yang dalzulu dan 

gantikanlah baginya ahli keluarganya yang lebih baik 

dari pada ahli keluarganya yang dahulu, dan 

hindarkanlah ia dari siksa kubur dan azab api neraka. 

Jika mayatnya seorang anak-anak, maka do'anya 
adalah: .,,,, 

~ "· -! ,,. (/ ( ,. ,,, .. '' C t (( / ( .1 l " • \ C "'n .. ~ \ 
l :.) ~· c::\J ... ~) ~~ ~ ~-Y-::J ~ ·· -..:r. .,, -_,-- ., / ~ , ,,.. ,, 

• /~;\~~· l :j ,~~.;1~~ / (~~ --~., 
\.({)-"'.A_/ - • • v;-- ...,. .. ,,. ..., .../ . / / ... .;: t . • \ / 
6~~-:.·~1,.~ -Jt.~Y~ 

. "' ~ ,..,, , ,,,,. /I,,? • :.(::' fl""' 
. ~\~..c ~.) 

Artinya : "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan 

pendahuluan bagi orang tuanya da.n sebagai titipan, 

kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran ibarat 

serta syafaat bagi orang tuanya. Dan beratkanlah 

timbangan ibu bapaknya. Dan janganlah menjadikan fitnah 

bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah 

Engkau menghalangi pahala kepada orang tuanya. 

Selesai membaca do'a seperti tersebut di atas, 
maka angkat kedua tangan setinggi telinga sambil 
mengucap Allahu akbar. Berarti sudah empat kali 
takbir dalam shalat yang kita lakukan. Kemudian 
sedekapkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca 
do'a: 
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Artinya : "Ya Allah, janganlalz kiranya pahalanya tidak 

sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi 

kami fitnalz sepeninggalnya dan ampunilalz kami dan dia,. 

dan bagi saudara-saudara kita yang mendahului kamf 

dengan iman, dan janganlalz Engkau menjadikan was
was hati kami dan bagi orang-orang yang berima11. 

Wahai Tuhan kami, sesunggulmya Engkaulah Maha. 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Setelah membaca do'a di atas maka selesai 
sudah shalat jenazah yang kita lakukan, maka akhiri 
dengan dua salam. 

3. Puasa Fardhu/Sunnat lainnya 

a. Puasa Fardhu 

Puasa itu ada dua jenis, puasa fardhu dan puasa sunnat. 
Puasa fardhu ada tiga macam : 

I) Puasa Ramadhan. 
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2) Puasa Kaff arat. 

3) Puasa Nadzar. 

Uraian kita disini hanya terbatas pada puasa 
Ramadhan dan puasa Tathawwu' 

a) Puasa Ramadhan 

HUKUMNYA 

Puasa Ramadhan itu hukumnya wajib, berdasarkan 
Kitab, Sunnah dan ijma': 

Mengenai kitab, maka firman Allah Ta'ala. 

r///. ,,,.. .. ' Jj0°,,.. l/,J ""''...-~ ~ C""-l .... __, 
~)i~\&L~:p~,~~,~~-

<,~~ / ,~~f.7~, ....... _. ~ .. ~ ...... ~ ...... t -u_,o ... -, ~v..l.\\~ -...... /.,..;-u;- .; 

(\A'(~ i-ot h) 

Artinya : "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu 

berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orangorang 

sebelum kamu, semoga kamu bertaqwa". (Al-Baqarah: 183). 

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa 
kewajiban puasa telah diperintahkan Allah kepada umatumat 
terdahulu. Sesungguhnya puasa itu sama tuanya dengan 
sejarah manusia itu sendiri, karena kewajiban itu telah ada 

sejak zaman Nabi Adam. 

Bangsa-bangsa purba juga mengenal dan mempunyai 
kebiasaan puasa, seperti bangsa Mesir kuno, Yunani 
Purba, Hindu Purba dan masyarakat Cina sampai kini 
masih mengenal puasa. 
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Dalam sejarah agama-agama besar, puasa adalah 
merupakan salah satu ibadah yang penting. Karena 
memang Allah telah mewajibkan puasa itu kepada umat
umat terdahulu yang kepadanya diutus Rasul-rasul Allah. 
Perbedaannya terletak pada maksud, sebab-sebab dan tata 
cara melakukannya saja. 

Dalam Islam puasa itu mulai disyari'atkan pada tahun 
kedua Hijriah, sesudah turunnya perintah shalat dan zakat. 
Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan, selama 
sebulan penuh. 

Puasa ditetapkan pada bulan Ramadhan yang penuh 
dengan nilai-nilai sejarah, seperti peiistiwa turunnya Al

Qur'an, Perang Badar, direbutnya kembali kota 
Makkah, dan bahkan menurut tafsir Ibnu Katsir, 
berdasarkan hadits riwayat Abu S'id, kitab-kitab suci 
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa juga 
diturunkan pada bulan Ramadhan. 
Sebagaimana firman Allah SWT: 

PJ ,,.,_, ,. ~ .. .,,~,_,,.:;,,,, :/ ,, 
c>~~~.,..::Ah:~ ~j_;t\&~\~( ,-,.:;~~ -
/ ~~ .......... ·<~-'~\f'/ 'J~~ ....... ~-// (~j 
~~u.~~~...,L,..J'~~ -.1_,_,~ . 

,, ,.. Ir ~ ~- ,,, ·"' 

(\l\a ~ ~4!\\) .~j\~;~\~ 

Artinya : "Yakni pada bulan Ramadhan, yaitu saat 

diturunkan-Nya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah -

antara yang hak dan yang batal Maka barang siapa yang 

berada di tempat pada bulan itu, hendaklah ia berpuast:J.". 

(Al-Baqarah: 185). 
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b) Arri dan Tujuan Puasa 

Puasa itu dalam bahasa Arab disebut as-shaum atau 
as-syiyam, yang berarti "menahan", yaitu menahan 
dari sesuatu perbuatan, seperti menahan diri dari 
berbicara, tidur, makan dan sebagainya. 

Pengertian puasa menurut syari'ah ialah : menahan 

diri dari makan, minum dan bersetubuh (dengan istri), 

sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, karena 

mengharapkan ridha Allah dan menyiapkan diri untuk 
bertaqwa kepada-Nya dengan jalan mentaati Allah dan 

melatih kemauan dari godaan hawa nafsu. 

Artinya : "Dihalalkan bagi kamu pada ma/am hari bulan 

puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu 

adalah pakaian bagimu , dan kamupun pakaian bagi 
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mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu; karena itu Allah menerima taubatmu 

dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan carilah apa yang telalz 

ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga 

terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu 

/ajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 

malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu ber'itikaf dalam mesjid. ltulah larangan

larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia supaya mereka bertaqwa. 

c) Pelaksanaan Puasa 

Puasa tidaklah dimaksudkan untuk mengyiksa badan 

maupun rohani manusia. Bagi yang berhalangan diberikan 

keringanan atau rukhsah bahkan ada yang dibebaskan 

dari kewajiban puasa dengan membayar fidyah. 

Firman Allah : 

Artinya : "Maka jika di antara kamu ada yang sakit 

atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), rnaka (wajiblalz 

baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu 

pada hari- hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang 

berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin 

(Q.S. Al-Baqarah: 184) 
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Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah 

kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur" (Q.S. Al-Baqarah: 185). 

Syarat wajib mengerjakan ibadah puasa dalam garis 
besar terdiri atas dua hal, yaitu : 

Pertama, telah mencapai umur baligh dan berak:al. Jadi tidak 
diwajibkan puasa kepada anak-anak dan orang yang gila. 

Kedua keadaan badan (kesehatan) sanggup untuk 
mengerjakan puasa itu dan tidak, dalam keadaan terlarang 
mengerjakan. 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di : atas, dan beberapa 
hadits Nabi, terdapat beberapa golongan yang mendapat 
keringanan dan bebas dari wajib puasa, yaitu : 

1) Orang sakit dan orang dalam perjalanan (bepergian). 
Golongan ini dibebaskan atau mendapat keringanan 
menjalankan puasa selama sakit atau selama bepergian. 
Akan tetapi mereka wajib mengganti puasa pada hari
hari lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. 
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2) Perempuan yang sedang haidh, hamil dan yang 
menyusui anak. Untuk wanita haidh diwajibkan 
menggantikannya pada hari-hari lain sebanyak hari ia 
tidak puasa, sedangkan bagi yang hamil dan menyusui 

anak wajib membayar fidyah. 

3) Orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak sanggup 
lagi berpuasa, diwajibkan membayar fidyah. 

4) Orang yang sakit menahun dan tidak ada harapan 

sembuh lagi, diwajibkan membayar fidyah. 

5) Mereka yang bekerja berat, yang tidak ada jalan lain 

dari pekerjaan itu sehingga karena berat kerjanya tidak 

kuasa puasa, juga diwajibkan membayar fidyah. 

Dengan demikian pembayaran fidyah dilakukan oleh 

mereka yang tidak mungkin atau tidak kuasa menjalankan 

puasa pada hari-hari lain. Pembayaran fidyah itu dilakukan 

dengan memberi sedekah makanan atau memberi makan 

kepada orang miskin untuk hari-hari yang ia tidak 
mempuasakannya dan setiap harinya sebanyak tiga perempat 

liter beras atau dengan uang seharga beras tersebut. 

Adapun bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di 

bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa halangan atau bukan 

termasuk golongan orang-orang yang mendapat keringanan 

seperti yang disebutkan di atas dipandang melakukan 

pelanggaran besar atau berarti memikul dosa yang erat 

kepada Allah. 

Sabda Nabi: 
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Artinya : "Siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan 

Ramadhan tanpa keringanan yang diberikan Allah 

pada11ya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa 

sepanjang masa walau dilakukannya" (Ri wayat Abu 

Daud, lbnu Majah dan Turmudzi). 

"Barang siapa tidak puasa de11gan sengaja dan tanpa uz.ur 

pada hari-hari di bu/an Ramadhan, maka puasa yang 

diti11ggalkan itu tidak dapat diganti oleh qadha, sepa11jang 

masa". (H.R. Abu Daud, An Nasa'i dan lbnu Khuzaimah). 

d) Hikmah Puasa 

Puasa mengandung nilai-nilai dan hikmah yang luhur 
dalam pembentukan kepribadian manusia muslim. Secara 
ringkas hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, 
dapatlah dikemukakan sebagai berikut : 

1) Puasa melatih manusia untuk memiliki jiwa, watak 
dan akhlak mulia serta menanam tumbuhkan sifat

sifat kepribadian yang luhur, seperti amanah, jujur, 

dapat dipercaya dan sifat-sifat baik lainnya. Hal itu 
dimungkinkan karena ketika puasa bukan saja 
melatih menahan makan, minum dan hubungan 

seksual, melainkan juga diharuskan menjauhkan diri dari 
perbuatan keji, maksiat dan yang mengak.ibatkan 

dosa bagi dirinya. Selain itu perbuatan menahan diri 
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itu dilakukan dengan sebenar-benarnya dan sejujur
jujurnya terhadap diri sendiri dan Tuhannya tanpa 
harus diawasi oleh siapapun selain Allah. 

2) Puasa mendidik manusia mengekang dan mengen
dalikan hawa nafsunya. islam tidak menghendaki 
membunuh hawa nafsu, walaupun ia cenderung 
menjerumuskan dan membinasakan. Islam mengajarkan 
agar hawa nafsu dikuasai dan dikendalikan karena 
di dalamnya terkandung dorongan untuk manusia 
dalam melakukan segala kegiatannya. Manusia 
akan terjerumus bila dikuasai oleh hawa nafsu dan 
manusia akan menjadi lurus bila ia mampu menguasai 
dan mengendalikan naf su. 

3) Dengan puasa kita dilatih untuk memiliki jiwa sabar, 
tahun menderita, berkemauan keras dan setia kepada cita

cita. Puasa dapat mendatangkan rasa lapar dan 
berkurangnya kekuatan jasmani, namun bagi orang 

yang beriman itulah ujian dan latihan. Padanya hanya ada 
satu tekad, pantang menyerah hingga sampai waktunya 
berbuka, yang dilakukannya semata-mata demi mencari 
ridha Allah. 

4) Pu as a memberikan pengalaman langsung ten tang 

keadaan dan penderitaan yang dialami oleh kaum 
fakir misk.in, atau mereka yang menderita musibah 

kelaparan dan sebagainya. Melalui pusa semua orang 

dapat merasakan penderitaan itu, karena mereka tahu apa 

arti erita yang dialaminya selama menahan diri dari 

haus dan lapar sehari penuh. 
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5) Perasaan senasib sepenanggungan yang diperoleh 
dalam puasa itu menumbuh kembangkan rasa cinta 
dan kasih sayang terhadap sesama manusia. khusus 
terhadap yang melarat. Rasa itu pulalah yang 
mendidik dan mendorong kita semua untuk 
mengeluarkan zakat fitrah menjelang hari Raya Idul 
Fitri, agar tak seorangpun yang 
tidak merasakan kebahagiaan 
sekurang-kurangnya dihari itu. 

melarat dan terhina 
dan persaudaraan, 

6) Dengan puasa manusia dilatih mengendalikan diri 
dan mengekang naluri kehewanannya. Hidup ini 
bukan semata-mata untuk makan, minum dan 
pemenuhan hawa nafsu seks saja seperti hewan, 
melainkan mempunyai tujuan memperhambakan diri 
kepada Allah· dengan mengikuti semua ajaran-Nya 
dan menjauhi larangan-Nya. Dengan menggunakan 
akal yang tidak dimiliki oleh hewan, ia mengetahui 
melalui latihan puasa bahwa manusia itu dihiasi 
dengan sifat-sifat keutamaan dan kemanusiaan yang 
tinggi, menopang suatu peradaban menurut petunjuk 
Ilahi. 

b. Puasa Sunat lainnya 

Sebagaimana sudah dinyatakan pada halaman 
sebelumnya bahwa kita di sini hanya akan menguraikan 
tentang puasa Ramadhan dan puasa sunnat lainnya. 

Puasa sunnat lainnya yang dimaksud di sini ialah 

antara lain : 

1) Puasa sunnat setelah puasa Ramadhan yaitu enam 
hari pada bulan Syawal. 
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Diriwayatkan oleh jemaah ahli hadits, kecuali Bukhari 
dan Nasa'i, dari Abu Aiyub Al-Anshari bahwa Nabi 
SAW, bersabda: 

Artinya : "Barang siapa yang berpuasa pada bu/an 

Ramadhan lalu diiringinya dengan enam hari bu/an 

Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang 

tahun. 

Menurut imam Ahmad puasa dapat dilakukan 
berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tak ada 
kelebihan yang satu dari lainnya. Sedang menurut 
golongan Hanafi dan golongan Syafi'i lebih utama 
melakukannya secara berturut-turut. 

Bagi orang yang berpuasa Ramadhan setiap tahun, 
berkata ulama : Kebajikan itu diberi ganjaran sepuluh 
kali lipat, maka puasa sebulan Ramadhan ditambah 
puasa enam hari setelah bulan Ramadhan dapat menjadi 
dua bulan. 

2) Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah dan mu'akkad hari 
arafah bagi mereka yang haji. 

Diterima dari Abu Qatadah r.a. bahwa Rasulullah 
SAW, bersabda : 
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Artinya "Puasa pada hari 'Arafah, dapat 

menghapuskan dosa selama dua tahun, yaitu tahun yang 

berlalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa hari 

'Asyura menghapus dosa tahun yang lalu" 

(Diriwayatkan oleh Jemaah kecuali Bukhari dan 

Tunnudzi). 

Artinya : "Nabi SAW datang ke Madinah, dan 

dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 

'Asyura. Maka tanya Nabi: "Ada apa ini?" Ujar 

mereka : "Hari baik, disaat Allah membebaskan 

Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, 
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lzingga dipuasakan oleh Musa". Maka sabda Nabi SAW: 

"Saya lebih berhak terhadap Musa daripada kam11". 

Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang 

a!Jar berpuasa. (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim.) 
I .,,.: J,,,,_,_,, /,..I•/ .J' / .,-_,. .,,,.,,, 
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Artinya : "Dari Jbnu 'Abbas r.a. bahwasanya 

Rasulullah SAW berpuasa pada hari 'Asyura dan 

menyuruh untuk berpuasa pada hari itu" (Riwayat 

Bukhari dan Muslim). 

Artinya : "Dari Abu Qatadah r.a. bahwasanya 

Rasulullah SAW. pemah ditanya tentang puasa hari 

'Asyura, kemudian beliau menjawab : 

4) Berpuasa pada hari Senin dan Kamis 

Diterima dari Abu Hurairah 
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Artinya : "Bahwa Nabi SAW. lebih sering berpuasa pada 

hari Senin dan Kamis, lalu ditanyakan orang padanya 

apa sebabnya? Maka ujamya : Sesungguhnya amalan

amalan itu dipersembahka11 pada setiap hari Senin 

dan Kamis, maka Allah berkenan mengampuni setiap 

Muslim, kecuali dua orang yang bermusuhan, maka 

firman-Nya: Tangguhkanlah kedua mereka itu!" 

(Riwayat Ahmad dengan sanad yang sah). 

Dalam hadis Shahih Muslim tercantum : 

Artinya : "Bahwa Nabi SAW. ditanya orang tentang 

puasa hari Senin, maka sabdanya: /tu adalah hari 

kelahiran saya, dan pada hari itu pula wahyu 

diturunkan kepada saya ". 
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Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullalz 

SAW., beliau bersabda: "Amal-amal perbuatan ir11 

diajukan kelzadapan Allah pada hari Senin dan liari 

Kamis, olelz karenanya aku ingin agar amal-amal 

perbuatanku itu diajukmi sedangkan aku barn 

berpuasa". (Riwayat At-Turmudzy). 

5) Puasa 3 hari setiap bulan 

Puasa tiga hari setiap bulan yang paling utama yaitu 
puasa pada "Ayyaamul biidl" yakni tanggal 13, 14 dan 
15. Ada pula yang berpendapat bahwa "Ayyaamul 
biidl" adalah tanggnl 12, 13 dan 14. Tetapi pendapat 
pertamalah yang lebih kuat. 

1- Dari Abu Hurairah r.a. berkata : "Kekasil1k11 

Rasulullah SAW, berpesan kepada saya 1111T11k 

berpuasa tiga hari setiap bulan, dclQ rakaat slzalat 
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dhuha dan shalat witir sebelum saya tidur" (Riwayat 
Bukhari dan Muslim). 

,,,,,.., t.,;-•"{ j~~·/..J" ,, ..... , ...... -::., -(11// y 
~l.D.J1 :. \.9~Aill~~ =lJ..Al ~oc._, - ' 

\
,,.. J. .....~ .,.,,,,.,;:~ ,,/ ;;.,,..,,,. .... ,,.. J1 ~,,,,. ..... 

.; • ,o•·~t."..·. _,,,..~~, • ~ ~J..-a~dJ.)l .,. - ,.,,, .. . ,.,, ~ ~ ;,r :.J, -

""G.,,.. ... ./t ,,., ,, • ,.,. .. \' ~ t )·~~ t, .,................ . ...... '17 .,,,., ,,, ... .,,. 
~ ... w !..--~~ ~ y~ _j ~~J> ~ ;a \:Jl :G_).lj 

- _, -,- ':d- •• -

<r-··~1.1) .. ..... ~!~ ~ ...... 
-':;1·.#1 ~ 

2- Dari Abud Darda' r.a. berkata : "Kekasihku 
Rasulullah SAW. berpesan kepada saya untuk sama 
sekali tidak meninggalkan tiga hal selama saya 
hidup yaitu: Puasa tiga hari setiap bulan, Slzalat 
Dhuha dan supaya saya tidak tidur sebelum 
mengerjakan shalat witir" (Riwayat Muslim). 

3- Dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a. berkata, 

Rasulullah SAW. bersabda : "Puasa tiga hari setiap 

bulan itu adalah seperti puasa sepanjang masa". 

(Riwayat Bukhari dan Muslim). 
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4. Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) 

a.Zakat 

Zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan 
kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa 
syarat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam, hukumnya 
fardhu 'ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat
syaratnya. 

Firman Allah SWT : 

Artinya : "Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat 
(hartamu)" (An-Nisa: 77). 

Zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta dari 

dosa dan noda, sebagaimana firman Allah SWT: 

l~cf?J;~.:;~p,t;~;~G-\~i~ 
(\.Yt~_;.J•) 

Artinya : "Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) 
untuk membersihkan mereka dan menghapuska11 

kesalahan mereka" (At-Taubah, 103). 

Disamping itu, lembaga zakat dalam Islam 

dimaksudkan untuk: 

1) Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir 

miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. 
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2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi 
oleh al-gharimin (orang yang berhutang), Ibnu Sabill 
dan para mustahik (yang berhak menerima) lainnya. 

3) Membina dan merentangkan tali solidaritas 
(persaudaraan) sesama umat manusia untuk men
cegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. 

4) Mengembangkan tanggung jawab perorangan 
terhadap kepentingan masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 60: 

Artinya : "Seszmgguhnya zakat-zakat itu, lwnyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, 

para muallaf yang dibujuk lzatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Malza Bijaksana". 

a. Arti dan Tujuan Zakat 

Zakat adalah bahasa Arab, yang terambil dari akar 
kata "Zakka" dan mempunyai dua arti, yaitu mensucikan 

dan bertumbuh. Menurut istilah atau pengertian syari'ah, 

Zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang 

menurut ukuran tertentu dan diberikan kepada yang 

berhak (mustahik). 
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Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung 
unsur mengharapkan karunia, mensucikan jiwa dan 
menumbuhkannya dengan bermacam-macam kebajikan. 
Jadi zakat berarti mengeluarkan atau memisahkan suatu 
bagian tertentu dari harta tertentu setelah memenuhi syarat
syarat tertentu, kemudian diberikan dan disampaikan kepada 
yang berhak menerimanya. 

Tentang kadar atau ukuran yang dikeluarkan dari harta 

atau jenis harta yang wajib kita zakati, syarat-syarat 

diwajibkan mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima 
zakat dan sebagainya diatur di dalam hukum Islam. 

Zakat bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat dari 

kemiskinan dan kebodohan. Dengan kata lain agar terangkat 

kehidupannya dari kondisi yang kurang kepada kondisi yang 

layak sebagai manusia oleh kaum hartawan dengan zakat 

tersebut dan sebagai wujud iman dan tolong-menolong 

sesamanya. 

Zakat bertujuan pula untuk memelihara kesehatan 

mental seseorang. Mereka yang membayarkan zakat itu 

memberi saham bagi kelangsungan hidup masyarakat. 

Kecerahan hati dan keringanan beban derita dari penerimaan 

zakat tergambar pada wajah-wajah mereka dan ini 

menyejukkan hati, menenteramkan jiwa dan melapangkan 

dada bukan saja bagi si penerima melainkan juga bagi si 

pemberi. Dengan dem.ikian kedua belah pihak hidup dalam 

alam yang penuh dengan rasa kasih sayang, rasa 

berperikemanusiaan, yang menghindarkan dirinya dari rasa 

khawatir ·akan ancaman, malapetaka dan kesengsaraan baik 

lahir maupun batin. 
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b. Kedudukan Zakat 

Mengeluarkan zakat termasuk rukun atau pokok 
agama Islam yang lima, yang berarti menegakkan 
pelaksanaan zakat termasuk menegakkan agama Islam 
dan melalaikan pelaksanaan zakat termasuk melalaikan 
agama Islam. 

Mengeluarkan zakat merupakan suatu ibadah yang 
wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam yang memenuhi 
syarat-syarat. 

Zakat adalah hak orang-orang yang tidak berpunya 
atas orang-orang kaya. 

Mengeluarkan zakat hendaknya dimaksudkan untuk 
melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada-Nya, 
beramal semata-mata karena Allah, mengharap pahala
N ya dan menghindarkan ancaman neraka. Seorang 
Muslim yang mampu tidak boleh menangguhkan 

membayarkan zakatnya. Zakat yang semestinya 

dikeluarkan itu adalah bukan haknya lagi, tetapi adalah 

hak Allah yang wajib dia sampaikan kepada yang berhak 

menerimanya. 

Menahan zakat berarti menahan hak orang lain, 

sehingga memakan harta yang wajib dikeluarkannya itu 
berarti memakan hak orang lain atau memakan barang 

haram. mencampurkan kembali harta zakat dengan 

hartanya sendiri sama dengan mencampurkan hartanya 

dengan barang haram. 

Kebanyakan perintah zakat yang tertera dalam 

Al - Qur'an sejalan dengan perintah melakukan shalat. 
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Kedua ibadah itu demikian erat hubungannya, seolah
olah dua sisi dari sebuah mata uang. Keadaan ini 
dilukiskan Nabi dalam wasiatnya sebagai berikut: 

"Hai manusia. Sesunggulmya aku didatangi wahyu dalam 
mimpi. Allah berkata: Hai Muhammad, tidaklah diterima 
shalat mereka yang tidak memmaikan zakat, Dan tidaklalz 
diterima zakat mereka yang tidak mendirikan shalat. 
Orang yang membangkang dan tidak mau 
menerima perintah zakat sama dengan tidak mau 
menunaikannya ". 

c. Pelaksanaan Zakat 

Pelaksanaan zakat didasarkan berbagai ayat 
Al-Qur'an, di antaranya: 

~ •/ 7 / ~//. / ./ J ·1/,.;/ ~ • r' L-:: ... !.."·I~ ., .. " ~~I ~ t_: ,· ~ .. n' .,.,l ~4 )Jl~ I~ .. 'U"' ~ . ,,. ~ ~ ~ ~ u...., - -
./ 

,. / ~/. C r, v ": ~ .1, J • ~ .... , " • 
0 ...-:- • ~ J :J i.>-1 

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahka11lah 
(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang 
baikbaik dan sebagian dari apa yang kami keluarka11 
dari bumi untuk kamu" (Q.S. Al-Baqarah: 267). 

Artinya : "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan 
perak dan tidak menajkahkannya pada jalan Allah, maka 
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beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih" (Q.S. At-Taubah: 34). 

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersilzkan mereka, dan 

berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu 

menajdi ketenteraman jiwa bagi mereka" (Q.S. At

Taubah : 103). 

Ayat-ayat tersebut di atas dan beberapa ayat yang 
telah pula disebutkan terdahulu dipakai sebagai dasar 
dalam menetapkan pelaksanaan zakat yang diatur 
menurut hukum Islam, yang ditetapkan dalam peraturan 

pelaksanaan zakat secara garis besar meliputi : 

1) Bentuk dan macam zakat. 

Menurut bentuk zakat dalam agama Islam 
dikenal dua jenis, yaitu : (a) Zakat harta atau zakat 
mal dan (b) zakat badan atau yang biasa disebut zakat 
fitrah. 

Zakat harta terdiri dari atas harta benda yang 

wajib dizakati atau dibayarkan zakatnya, yang terdiri 

atas lima macam, yaitu : (a) emas dan Perak, (b) 

barang perniagaan, (c) binatang ternak, (d) hasil tanam

tanaman (pertanian, dan (e) hasil pepohonan (buah

buahan). 
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Zakat fitrah merupakan zakat badan yang 
dikeluarkan atau dibayarkan menjelang hari Raya 
ldul Fitri sebagai tanda terima kasih atas keselamatan 
badan kita yang telah dipelihara oleh Allah selama 
setahun. 

2) Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. 

Adapun syarat-syarat wajib mengeluar-kan zakat 
harta benda yang disebutkan di atas, pada umumnya 
ada tiga macam, yaitu: 

a) Harta itu adalah milik sendiri secara penuh, 

berada di dalam tangan dan kekuasaannya 

sendiri, tidak campur tangan orang lain. 

b) Harta itu haruslah mencapai nishab, batas atau 

ukuran, jumlah atau harga sesuatu benda yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. 

Masing-masing jenis harta itu ada ukuran dan 

batasnya tersendiri. 

c) Jumlah nishab harta itu sudah dirniliki seseorang 

dalam waktu satu tahun, yang disebut haul. 
Kecuali mengenai basil tanaman, buah-buahan, 

dan hasil tambang atau logam yang disyarat~an 

bagi haulnya tatkala mengambil hasilnya. 

Artinya, harus dibayarkan zakatnya ketika 

diambil hasilnya, jika telah mencukupi 

nishabnya. 

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang 

Islam. Pembayarannya tidak didasarkan kepada besar 
atau kecilnya orang atau jenisnya laki-laki dan 
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perempuan, melainkan berdasarkan jumlah kepala. 

Zakat fitrah merupakan zakat per kepala dan 
untuk setiap kepala hams dikeluarkan selambat
lambatnya menjelang shalat ldul Fitri dan dapat 
dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang ber
sangkutan. 

3) Penerimaan Zakat (Mustahik) 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam surat At
Taubah ayat 60 yang telah disebutkan di atas, orang 
yang berhak menerima zakat itu terdiri atas delapan 
golongan (Ashnaf Tsamaniyah), yaitu : 

a) Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai 
harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. 

b) Orang miskin ialah orang yang tidak cukup 
kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 

c) pengurus zakat ialah orang yang diberi tugas 
untuk mengumpulkan dan membagikan harta 

zakat. 

d) Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam yang 
imannya masih lemah. 

e) Memerdekakan budak; mencakup JUga untuk 
melepaskan orang muslim yang ditawan oleh 
orang-orang kafir. 

f) Orang-orang yang berhutang; orang yang 
berhutang karena untuk kepentingan yang bukan 

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara 
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persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 
dengan zakat, walaupun is mampu mem

bayarnya. 

g) Pada jalan Allah (sabilillah). Yaitu untuk 

keperluan pertahanan Islam dan kaum muslirnin. 

Termasuk juga untuk kepentingan umum, seperti 

mendirikan Sekolah, Rumah Sakit dan Iain 

sebagainya. 

h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 

maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam 

perjalanannya. 

Walaupun kedelapan golongan itu berhak 

menerima zakat, namun dalam pelaksanaannya tidak 

harus dipahamkan, bahwa zakat itu msti dibagikan 

kepada tiap-tiap golongan itu. Pembagiannya dapat 

dilakukan kepada satu atau dua golongan di antara

nya, yang ada di dalam masyarakat dan dianggap 

sanat memerlukan pada saat membagikannya. Cara 

yang demikian ini dilakukan oleh Rasulullah sendiri 

maupun oleh khalifah sesudah beliau wafat. 

d. Hikmah Zakat 

Zakat mengandung berbagai hikmah atau faedah bagi 

manusia. dengan ringkas, di antara hikmah itu dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

I) Zakat sebagai pernyataan rasa syukur dan tanda 

terima kasih hamba kepada Khalik yang telah 

menganugerahkan rahmat dengan nikmat-Nya berupa 

kekayaan. 
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Dengan demi kian men gel uarkan zakat berarti 
mendidik manusia untuk selalu bersyukur dan 
berterima kasih kepada sang pemberi. 

2) Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan 
jianya dari sifat bakhil, kikir, loba dan rakus. Hal 
ini berarti menanamkan kepada manusia agar 
memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti dermawan, 
pemurah, disiplin dalam menunaikan kewajiban dan 
amanah. 

3) Mej al ui zakat di tunj ukkan bah wa ki ta sebagai 

muslim hams menaruh perhatian terhadap kaum yang 

lemah atau yang tertindas dan terhina. 

Firman Allah. 

Artinya : "Dan Kami he11dak memberi karunia 
kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu 
dan lzendak menjadikan mereka pemimpin dan 
menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi 

(bumi)" (Q.S. Al-Qashash: 5). 

4) Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah 

musuh yang harus dilenyapkan. Islam memandang 

kemiskinan sebagai sumber kejahatan dan kekufuran, 

sebab itu kemiskinan harus dihapuskan. Kemiskinan 

dan kemelaratan sebagai akibat tekanan ekonomi 

dapat mendatangkan berbagai kejahatan dan menjadi 
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sumber kejatuhan manusia apalagi kalau diikuti 
dengan kelemahan iman. 

Firman Allah : 

Artinya : "Talzukah kamu ( orank) Yang mendustaka11 

agama? ltulah orang yang mengnaluth yttuttl dan 

tidak menganjurkan memberi makan orang miski11". 

(Q.S. Al-Maa'uun: 1-3). 

Sabda Nabi: 

"Kemelaratan mendekatkan kepada kekufuran". 
(H.R. Abu Na'aim). 

Zakat merupakan alat untuk menghilangkan atau 
mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si 
miskin, antara si kuat dan si lemah. Dengan demikian 
dapat dihilangkan perbedaan sosial yang amat 
menyolok. Selain dari itu melalui zakat terjalin pula 
hubungan kasih sayang antara orang yang ber
kecukupan dengan orang yang kondisi ekonominya 
lemah. Dengan kata lain zakat memungkinkan 
terwujudnya tatanan masyarakat Islam sebagaimana 
yang dilukiskan Rasulullah. 

Sabda Nabi: 

"Orang mukmin terhadap orang mukmin tak 

ubalznya seperti satu bangunan yang bagia11-

bagiannya saling kuat-menguatkan" (H.R. Bukhari). 
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"Orang-orang mukmin itu amat sayang-menyayangi 

dan santun-menyantuni, tak ubahnya bagaikan satu 

tubuh yang apabla menderita salah satu angora dari 

tubuh itu akan menderita pula seluru.h tubuh itu 

dengan tidak dapat tidur dan demam" (H.R. Muslim). 

b. lnfaq; ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan 
untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memper
hatikan nishab dan haulnya. 

c. Shadaqah; ialah sebagian harta seseorang yang beragama 
Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam. 
Zakat, Infaq dan Shadaqah diterima dan dikumpulkan 
oleh petugas yang disebut dengan BAZIS. 

Departemen Agama melakukan pembinaan teknis 
kepada BAZIS yang ada di wilayah masing-masing 
dengan berpedoman kepada kebij aksanaan sebagai 
berikut: 

I) Peningkatan Kesadaran Umat 

Bahwa sebagian besar rakyat yang beragama 
Islam mempunyai potensi untuk memberikan peran 
yang positif bagi terwujudnya cita-cita nasional 

sejalan dengan semakin meningkat dan meluasnya 
pembangunan. Potensi itu antara lai.n dapat berwujud 

pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah sebagai salah satu 

kelembagaan agama Islam yang ada di tengah 

masyarakat; potensi itu perlu digali dihimpun dan 

dikelola dengan meningkatkan kesadaran umat untuk 

mengamalkan ajaran agamanya. 
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2) Peningkatan Iman dan Taqwa 

Pengamalan ajaran agama Islam di bidang zakat, 
infaq dan shadaqah merupakan upaya peningkatan 
iman dan taqwa serta penyucian diri dan harta dari 
hal-hal yang mengurangi keberkatannya karena di 
dalamnya terkandung hak-hak orang lain. Dengan 

demikian diharapkan iman umat semakin kuat dan 
harta umat semakin bersih. 

3) Pengembangan Potensi Umat 

Potensi umat Islam Indonesia untuk berpar
tisipasi dalam pembangunan cukup besar. Karenanya 

perlu diarahkan agar potensi itu scmakin berkembang 
dengan selalu berpedoman kepada ajaran agama 

Islam dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Kepentingan Umat dan Kesejahteraan Masyarakat 

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 
diarahkan bagi sebear-besarnya kepentingan umat do 

kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan 

ajaran agarna Islam serta sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional. Semua unsur umat 

diharapkan terkoordinasi dalam BAZIS yang 

merupakan wadah pengelola pelaksanaan ZIS di 

semua tingkat pemerintahan. Dengan demikian akan 

memudahkan penentuan prioritas dalarn program 

pembinaan. 
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d. Prinsip-prinsip Pengelolaan 

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah perlu 
diikuti prinsip-prinsip sebagai berikut 

1) Keterbukaan 

Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai bagian harta 
yang dikumpulkan dari umat dan yang akan 
disalurkan kembali kepada umat harus dikelola 
secara terbuka dan diketahui oleh umum agar supaya 
menumbuhkan kepercayaan umat bahwa bagian harta 
yang diberikannya benar-benar disalurkan dan 
dengan demikian bearti umat telah merasa memenuhi 
kewajibannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

2) Suka rela 

Dalam pemungutan dan pengumpulan ZIS, 
BAZIS harus senantiasa berdasarkan prinsip 
kesukarelaan dari mereka yang menyerahkan ZIS dan 
sekali-kali tidak boleh dipaksakan atau cara-cara 
yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Oleh 
karena itu dalam hal pemungutan lebih diarahkan 
kepada motivasi yang bertujuan memberikan 

kesadaran kepada umat agar membayar kewajibannya 

berupa Zakat, lnfaq dan Shadaqah. 

5. Menunaikan lbadah Haji dan Qurban 

a. Menunaikan lbadah Haji 

lbadah haji termasuk rukun Islam yang kelima, yang 

diperintahkan setelah disyariatkan ibadah sebelumnya. 
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Ibadah Haji mengandung nilai sejarah para nabi 
terdahulu yang kemudian disyariatkan kembali oleh Nabi 
Muhammad SAW. 

1) Hukum lbadah Haji 

Ibadah haji diwajibkan Allah kepada kaum 
Muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. 
Menunaikan ibadah haji diwajibkan hany sekali 
seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kali dan 
.seterusnya hukumnya sunnat. 

Ibadah haji adalah berkunjung ke tanah suci, 
Makkah Al-Mukarramah, berziarah ke Baitullah, bagi 
yang mampu, dengan cara-cara yang telah 
ditentukan. 

Kewajiban melaksanakan ibadah haji sebagai 
rukun Islam kelima tersebut adalah berdasarkan 
Firman Allah dan hadits Rasulullah SAW antara 
lain: 

Firman Allah SWT : 

Artinya : "... mengerjakan haji adalah kewajiban 

manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

.sanggup mengadakan perjalanan (ke Baitullah). Barang 

siapa mengingkari (kewajiban haji), maka 

sesungguhnya Allah Maha K-ya KnomPrlukqn 

sesuatu) dari semesta alam" (Ali-Imran: 97). 
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Artinya : "Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah 

karena Allah" (Al-Baqarah: 196). 

Hadits Rasulullah SAW: 

Artinya : "Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau 

bersabda : Sesungguhnya Allah SM' telah mewajibkan 

haji atas kamu maka Al-Aqra' lbnu Habis berdiri dan 

bertanya: apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Nabi 

menjawab sekiranya aku mengatakan "ya" tentulah kamu 

tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka haji hanya satu 

kali sewnur hidup. Barang siapa mengerjakan haji lebih 

dari satu kali, yang demikian itu merupakan amalan 

(ibadah) sunnat" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai 

dan Al-Hakim dari lbnu Abbas). 

2) Syarat, Rukun dan Wajib Haji 

a) Syarat haji adalah : 

(1) Islam 

(2) Balig (dewasa) 

(3) Aqil (berakal sehat) 
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( 4) Merdeka (bukan budak) 
(5) Istita'ah (mampu). 

b) Rukun haji adalah: 

(1) Thram 
(2) Wukuf di Arafah 
(3) Tawaf lfadah 
(4) Sa'i 
(5) Cukur 
(6) Tertib. 

Rukun haji tidak boleh ditinggalkan. Apabila 
tidak dipenuhi. maka hajinya tidak sah. 

c) Wajib haji adalah: 

(1) Niat Thram dari Miqat 

(2) Mabit di Muzdalifah 
(3) Mabit di Mina 

(4) Melontar Jamrah Ula, Wusta, dan 'Aqabah 

(5) Tidak melakukan perbuatan yang diharam 
kan pada waktu melakukan ibadah haji. 

(6) Tawaf Wada. 

Wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila 

dilanggar maka hajinya tetap sah, tetapi wajib 
membayar dam. 

3) Waktu Mengerjakan Haji 

Menurut Jumhur Ulama waktu mengerjakan haji 

dimulai dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar 

tanggal 10 Zulhijjah. 
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4) Pelaksanaan Ibadah Haji 

Cara melaksanakannya dapat dilakukan dengan salah 
satu dari tiga cara, ialah : 

a) lfrad ialah mengerjakan haji lebih dahulu, baru 
mengerjakan umrah. Cara ini tidak wajib 
membayar dam. 

b) Qiran ialah mengerjakan haji dan umrah di 
dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. 
Cara ini juga wajib membayar dam nusuk 
(ibadah). 

Bagi jamaah yang mengambil haji ifrah atau haji 
qiran disunnatkan mengerjakan Tawaf Qudum. 
Tawaf Qudum bukan tawaf umrah dan bukan tawaf 
haji. Tawaf Qudum ini boleh disambung dengan sa'i atau 
tidak disambung dengan sa'i. Tetapi apabila disambung 
dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji. Oleh 
sebab itu, waktu tawaf ifadah dia tidak perlu lagi 
melakukan sa'i. 

5) Ihram 

Ihram ialah niat mulai mengerj akan haj i/umrah 

dengan memakai kain ihram. 

Niat dari Miqat 

Tempat niat ihrarn haji/umrah di Miqat yang telah 
ditentukan. Boleh juga dilakukan sebelum sarnpai di 

Miqat. 

6) Wukuf di Arafah 

Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji yang 
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sangat utama. Haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. 
Caton haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah 
tidak mengerjakan haji. 

Nabi bersabda: 

•./ .. ~ ~.\' ·.~L_,,c ..... ~{,'("'~~,.., -!~,..,,~~(i 
~~\e__,.....,-~~~" .UAl"-'/"~· 

- ·1 'f.'1" /,\''"' ( 4-;r I·~/) • C::;"'.J ~..).)I 

Artinya : "Haji itu hadir di Arafah. Barang siapa 

yang datang pada malam 10 Zulhijjah sebelum 

terbit /ajar, sesungguhnya ia masih mendapatka11 

haji" ( Diriwayatkan oleh 5 orang ahli had its). 

Wukuf dilakukan setelah shalat jama' taqdim zuhur 
dan ashar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan 
berjamaah atau sendiri-sendiri, dengan memperbanyak 
zikir, istigfar dan do'a. Sesuai dengan sunnah Rasul, 
wukuf dilaksanakan dengan berjamaah kemudian 
diberikan khutbah. 

Untuk wukuf, jamaah haji tidak disyaratkan suci dari 
hadas. Karena itu wanita yang sedang haid atau nifas 
boleh melakukan wukuf. 

7) Mabit di Muzdalifah 

Mabit dilaksanakan dengan cara berhenti walaupun 
sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. 
Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berzikir atau 
membaca Al-Qur'an. Selanjutnya mencari kerikil 
sebanyak 7 atau 49 butir atau 70 butir. Kerikil dapat 
diambil dari mana saja, namun disunnatkan dari 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Saki11ali 



Muzdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di 
Muzdalifah diwajibkan membayar dam, dengan urutan 
sebagai berikut : 

Menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak mampu 
berpuasa 10 hari yaitu 3 hari semasa haji di tanah suci 
dan 7 hari dilakukan di tanah air (Al-Qur'an S. 2 : 196). 

Apahila tidak mampu melaksanakan puasa 3 hari semas 
haji maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air 
(yang 3 hari) dengan niat qadha. 

Berdasar Fatwa MUI mabit di Muzdalif ah hukumnya 
wajib, kecuali bagi jamaah uzur serta petugas tertentu. 
Mereka ini gugur kewajiban mabitnya sehingga tidak 
wajib membayar dam. 

8) Melon tar J um rah 

Hukum melontar Jumrah 

Melontar Jumrah adalah salah satu wajib haji. Jamaah 
yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar 
dam dan apabila meninggalkan sebagian lontaran maka 

harus membayar fidyah. 

Pembayaran dam dengan tertib sebagai berikut: 

a) Menyembelih seekor kambing 

b) Kalau tidak mampu menyembelih kambing boleh 

berpuasa 10 hari yaitu 3 hari dimasa haji di tanah 

suci dan 7 hari bila sudah sampai di tanah air. 

c) Jika tidak sanggup menyembelih kambing dan 

puasa, memberi makan kepada beberapa orang 

misk.in seharga seekor kambing. 
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9) Mabit di Mina 

Mabit di Mina pada hari tasyrik hukumnya wajib. 
Apabila tidak rnabit pada hari-hari tasyrik diwajibkan 
rnernbayar darn, yang demikian ini rnenurut pendapat 
Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i juga berpendapat 
lain, bahwa mabit di Mina pada hari tasyrik 

hukumnya sunnat. 

Mabit dilakukan mulai sore hari sarnpai dengan fajar atau 
berada di Mina paling sedikit 2/3 (dua pertiga) malam. 
Jamaah haji yang uzur dan petugas yang ditunjuk 

untuk kelancaran haji, boleh tidak melakukan 

mabit,. dan yang bersangkutan tidak diwajibkan 

membayar dam. 

Menurut fatwa MUI jamaah haji yang tidak mabit di 

Mina tanpa ada uzur syar'i wajib rnembayar dam. Jika 

tidak bermaclam, satu malam dendanya satu mud 
(3/4 kg beras), kalau tidak bermalam 2 malam, maka 
dendanya 2 mud (1 112 kg beras), kalau tidak bermalam 

tiga malam, maka dendanya 1 ekor karnbing. 

10) Tawaf 

Tawaf ada 4 macam yaitu : tawaf ifadah, tawaf 
qudum, tawaf wada' dan tawaf sunnat. 

a) Tawaf Ifadah 

Tawaf ifadah adalah salah satu rukun dari 

beberapa rukun haji. Tawaf ini juga disebut 

tawaf ziarah atau tawaf rukun. 
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Apabila orang yang berhaji belum mengerjakan 
tawaf ifadah, maka hajinya belum selesai. Jamaah 
haji yang sakit, tawaf ifadahnya dengan pelayanan 
khusus dan sah tawafnya. Adapun mengenai waktu 
plaksanaan tawaf ifadh, adalah sebagai berikut : 

(1) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu 
Hanbal waktu untuk melaksanakan tawaf 
ifadah dapat dimulai sesudah lewat tengah 
malam dari malam nahar (tanggal 10 
Zulhijjah) dan tak ada Batas akhirnya, namun 
demikian kalau ada kesempatan agar segera 
melakukannya. Sebelum melakukan tawaf 
ifadah belurnlah halal bersetubuh antara suarni 
dan istri. 

(2) Menurut Fatwa MUI melakukan tawaf ifadah 
dan boleh dilakukan sebelum melontar jurnrah 
'Aqabah. 

b) Tawaf Qudum 

Tawaf qudum merupakan penghormatan kepada 
Baitullah. Tawaf qudum tidak termasuk rukun atau 
wajib haji. Waktu melakukan tawaf qudum pada 
hari pertama kedatangan di Mekkah. 

Hukum melakukan tawaf qudum adalah sunnat bagi 

calon haji yang melakukan haji Ifrad dan Qiran. 

Wanita yang haid atau nifas tidak boleh melakukan 

tawaf qudum. 
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c) Tawaf Wada' 

Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir 
kepada Baitullah. 

Waktu pelaksanaan tawaf wada' ialah selelah 
ada ketentuan dari petugas untuk meninggalkan 
Makkah. Hukum tawaf wada' adalah wajib. Bagi 
jarnaah yang tidak mengerjakan tawaf wada' 
diwajibkan membayar dam (menyembelih 
karnbing). Bagi wanita yang sedang haid/nifas 
tidak diwajibkan tawaf wada', tapi cukup dengan 
memandang Baitullah dari pintu masjid. 

Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang 
hendak berangkat keluar dari Makkah, belum 
boleh meninggalkan Makkah sebelum melaku
kan tawaf wada' terlebih dahulu. Tawaf wada' 
tidak perlu berlari-lari, cukup dengan berjalan 
kaki biasa sebagaimana tawaf qudum. 

d) Tawaf Sunnat adalah tawaf yang dapat 
dikerjakan pada setiap kesempatan dan setiap 
tawaf tidak harus diikuti dengan sa'i. 

11) Sa'i 

Menurut Jumhur Fuqaha (mayoritas ahli hukum 
Islam), sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah 

termasuk salah satu dari beberapa rukun haji dan 

umrah. Sedang menurut ulama Hanafi termasuk 

wajib haji. Jadi tidak ada sa'i sunnat. 

Waktu mengerjakan sa'i setelah melaksanakan tawaf 

ifadahlumi/umrah. menurut kebanyakan ulama tidak 

disyaratkan suci pada waktu mengerjakan sa'i. 
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12) Mencukur/Menggunting Rambut 

Mencukur/menggunting rambut paling sedikit 3 helai 
adalah salah satu amalan ibadah dalam manasik haji 
dan umrah. Ada beberapa pendapat ulama tentang 
hukum mencukur/menggunting rambut adalah 
sebagai berikut : 

a) Jumhur Ulama (mayoritas ulama) menyatakan 
bahwa amalan tersebut wajib haji, sehingga 
apabila ditinggalkan wajib membayar dam. 

b) Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa amalan 
tersebut termasuk rukun haji, sehingga apabila 
ditinggalkan, hajinya tidak sah. 

Adapun pela..lcsanaan mencukur/menggunting rambut, 
adalah sebagai berikut : 

a) Dalam ibadah haji, menurut : 

(1) Ulama mazhab Syafi'i dilaksanakan 
pada hari Nahar sesudah melontar 
jamrah'Aqabah dan bagi yang 
mendahulukan tawaf Ifadah dari pada 
melontar jumrah 'Aqabah, maka boleh 

setelah tawaf Ifadah, atau sesudah sa'i. 

(2) Ulama mazhab Hambali, pelaksanaannya 
boleh diundur sampai pada hari tasyrik. 

b) Dalam ibadah umrah, mencukur/menggunting 

rambut dilaksanakan pada waktu selesai sa'i. 

13) Dam/Fidyah 

Ketentuan dam dan fidyah bagi yang melanggar 
larangan ihram adalah sebagai berikut : 
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a) Apabila melanggar larangan ihram berupa 
mencukur rambut, memotong kuku. atau 
memakai pakaian yang bertangkup bagi laki-laki, 
dan menutup muka atau memakai sarung tangan 
bagi wanita dan wangi-wangian bagi laki-laki/ 
wanita wajib membayar dam/fidyah dengan jalan 
memilih diantaranya menyembelih seekor 
kambing atau bersedekah setengah sha' (= 2 mud± 
1112 kg beras/makanan yang mengenyangkan) atau 
berpuasa 3 hari. 

b) Apabila melanggar larangan ihram berupa 
membunuh hewan kecuali ular, kala, tikus dan lain
lain yang membahayakan, maka wajib 
membayar dam/fidyah atau bersedekah dengan 
makanan seharga hewan tesebut. Apabila tidak 
mampu boleh diganti dengan puasa. Lama 
pelaksanaan puasanya disesuaikan menurut 

banyaknya makanan yang mesti disediakan. yaitu 
satu hari puasa sama dengan satu mud makanan 
(kurang lebih 3/4 kg). 

c) Apabila suami istri melanggar larangan ihram 

dengan bersetubuh sebelum tahallul awal, maka 
batal hajinya dan wajib membayar kifarat 

menyembelih seekor unta atau sapi. 

d) Apabila suami istri melanggar larangan ihram 

dengan bersetubuh setelah tahallul awal, maka 

tidak batal hajinya tetapi wajib membayar dam 

berupa menyembelih seekor unta atau sapi. 
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e) Apabila mengadakan akad nikah di waktu ihram, 
maka pernikahannya itu batal, tetapi yang 
bersangkutan tidak membayar dam. 

14) Haji Amanah 

Menghajikan orang lain hukumnya boleh dengan 
ketentuan bahwa orang yang menjadi wakil harus sudah 
melakukan haji wajib bagi dirinya, do yang diwak.ilkan 
(dihajikan itu) telah mampu untuk pergi haji tetapi 
dia tidak dapat melaksanakan sendiri karena sakit yang 
tidak dapat diharapkan kesembuhannya/uzur yang 
menghilangkan istita'ahnya (kemampuannya) atau 
karena meninggal dunia setelah ia berniat haji. Laki-laki 
mengerjakan untuk laki-laki dan perempuan demik.ian 
pula sebaliknya. Diutamakan orang yang mengerjakan 
itu adalah keluarganya dan berangkat dari kampung 
halamannya. 

15) Hikmah Ibadah Haji 

Dengan singkat dapat dikatakan, hikmah ibadah haji 

antara lain : 

a) Menumbuhkan semangat Tauhid yang tinggi. 

b) Membentuk sikap mental, tabah, sabar, terpouji dan 
akhlak mulia. 

c) Sebagai sarana persatuan umat sedunia (ummatan 
wahidah) yang dilandasi nilai iman dan aqidah. 

d) Mengambil hikmah perjalanan dan perjuangan 
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Nabi Muhammad dalam membentuk ketangguhan 
perjuangan dan pengembangan Islam. 

e) Mendorong umat untuk saling mengenal 
sesamanya (ta'arut) walau berbeda bahasa, adat 
istiadat bahkan mungkin faham yang dianutnya. 

b. Qurban 

Qurban ialah penyembelihan binatang yang halal untuk 
beribadah kepada Allah, pada hari raya ldul Adha sampai 
pada hari tasyrik (11. 12 dan 13 Dzulhijjah). 

1) Perintah Qurban. Firman Allah SWT 

. ~ ~~ 

~'~\ .... ~~\ ., - ~ ,, -: }J'. ;t ~ ~ .. ~ ..r- :J • ~~~ • ,.::.,, , ~ \ t;' 
,,,. '/ '6' - "' ~ 

Artinya "Sesungguhnya Kami telah memberi 

engkau (ya Muhammad akan kebajikan yang· 

banyak. Sebab itu shalatlah (pada hari raya adha) 

karena Allah dan sembelihlah qurban ... " (Al
Kautsar : 1-2). 

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. 

berkata : "Rarang siapa mempunyai kemampuan 

ieiapi ia tidak berqurban maka janganlah ia 
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menglzampiri tempat shalat kami" (Riwayat Ahmad 
dan lbnu Majah). 

J / ~/ " ~ ~ • I.~~\" ~ .J ,,,~ ,,- 9 ~\I _, • -t ' 
(~ J..;Jt.1,,,. ~ 'U.- ""'._,.b J ~~ ';,. ~ ~ \ ~ 

Artinya : Rasulullah berkata : "Saya disuruh 

menyembelih qurban dan qurban itu sunnat bagi 
kamu" (Riwayat Tirmidzi). 

Binatang yang sah untuk qurban, ialah yang tidak 
cacat (pincang, sangat kurus, sakit) serta telah 
berumur sebagai berikut : 

a) Kambing domba satu tahun lebih, atau sudah 
berganti gigi. 

b) Kambing biasa dua tahun lebih. 

c) Sapi, kerbau dua tahun lebih. 

Rasulullah SAW, bersabda : 

Artinya "Empat macam binatang tidak sah 

dijadikan qurban : (1) rusak matanya, (2) sakit, ( 3) 

pincang, (4) kurus tidak bergajilz lagi" (Riwayat 

Ahmad dan disahihkan oleh Tirmidzi). 

Seekor kambing untuk qurban satu orang. Adapun 

sapi, kerbau, boleh buat qurban 7 orang. 
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Hadits Rasulullah SAW menerangkan : 

Artinya : "Dari Jabir: Kami telah menyembeli/1 

qurban bersama-sama Rasulullah SAW. pada tahun 

Hudaibiyah, seekor unta tujuh orang dan seekor sapi untuk 

tujuh orang" (Riwayat Muslim). 

2) Latihan Berqurban 

Suatu pendidikan yang baik apabila anak-anak, 
remaja, murid sekolah atau mereka yang belum 
mampu, mengumpulkan uang menurut kemampuan 
masing-masing untuk membeli hewan qurban. hal 
demikian sebagai latihan berqurban, menolong 
sesama yang lebih membutuhkan. 

3) Waktu Penyembelihan Qurban 

Menyembelih qurban dimulai pada pagi hari setelah 
shalat hari raya Adha, samai terbenam matahari 
tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau selama 4 hari. 

Rasulullah SAW bersabda: 
,,,~ 6'.,,,,,.,,,,,.,,,,,, ~~J"'!,,,,~,,, .,,,, ,, "',,,,.,,., 
;~1 ~-c~~_,5 ~j;~e~u.li .. ~~~c-'~~ 

/f J •. <II</ ... , ... ~~ J .,,,,,,,""( ... '"' •' •JI,),,. 
U.i~I~~. ~1'~,:.~;y~~ t>~p ~j1.F~·~'-~ 

Artinya : "Rarang siapa menyembelih qurban 

sebelum shalat hari raya Adha, maka is menyembelih 

untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih 
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qurban sesudah shalat hari raya Adha dan dua 

khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan 

ibaduhnya dan ia telah menjalani aturan I slam" 

(Riwayat Bukhari). 

Yang dimaksud dengan shalat hari raya dalam hadits 
ialah waktunya, bukan shalatnya karena mengerjakan 
shalat tidak menjadi syarat untuk menyembelih 
hewan qurban. 

Rasulullah SAW, besabda: 
;: / .. -:: ,,..1 , 
.,, •• 4. """'"'_..., 

J.:rlo~;)• ~~~~~\.:,l LC.-
Lo / ;..- ...,,, • t.,J--" 

Artinya: "Semua hari Tasyrik (tanggak 11, 12 dan 13 

Dzulhijjah) adalah waktu menyembelih qurban ". 

(Riwayat Ahmad). 

4) Hal-hai yang Disunnatkan Tatkala Menyembelih 

Qurban. 

a) Membaca "Bismillah". 

b) Membaca shalawat atas Nabi. 

c) Takbir. 

d) Membaca do'a supaya qurbannya diterima Allah 
SWT, seperti : 

Artinya : "Ya Allah, ini perbuatan dari perintah

Mu. Saya kerjakan karena-Mu, terimalah oleh

Mu amalku ini". 
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e) Binatang yang disembelih itu hendaklah 
dihadapkan ke qiblat. 
Beberapa hadits Nabi menyebutkan : 

Artinya : "Dikabarkan oleh Anas, bahwa Rasulullah 

SAW. telah berqurban dengan dua ekor kambing yang 

baik-baik. Beliau sembelih sendiri, beliau baa 

"bismillah" dan beliau baca takbir" (Bukhari dan 

Muslim). 

Artinya : "Tatkala beliau berqurban, Rasulullah SAW, 

telah mengucapkan : terimalah qurban Muhammad, 

keluarganya dan umatnya" (Riwayat Ahmad dan 
Muslim). 

5) Nazar Berqurban 

Apabila seseorang bernazar akan menyembelih qurban, 
maka hal itu menajdi wajib, sebagaimana nazar yang lain. 
la wajib menyedekahkan semuanya, tidak boleh dimakannya 
dan tidak boleh dijualnya sekalipun kulitnya. 

6 ) Tujuan Qurban 

Tujuan yang dimaksud dengan berqurban, ialah guna 
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menggembirakan fakir rniskin di hari raya Adha, 
sebagaimana hari raya ldul Fitri, mereka digembirakan 
dengan zakat fitrah. 

Karenanya, daging qurban hendaklah disedekahkan, 
terkecuali sedikit (sunnat dimakan oleh yang berqurban). 
Hewan qurban tidak boleh dijual walau kulitnya 
sekalipun (oleh yang berqurban). 

Firman Allah SWT : 

Artinya : "Makanlah sebagian dagingnya dan beri 
makanlahfakir miskin dengan daging itu. (Al-Haj : 28). 

Rasulullah SAW bersabda: 

,-:t; ... ~::, ... •J:A' .. .1 .. ... ~ ~1-'i•J .... 1r;J •. ,.;,:~ 
.J;~..1!J~~!...-~~J ...... \)o# ... _,_,.,J-1"'•-"' ~ 

~ ~ •-" ·"'"" ,~.,,,,,, , "':_•-'• ~<, ... ,~ or .I ,·J. .• r', - i:=";' \C., 
J.r~, .. \.II)~ ..1J '.b/, ~~:.J ~ '.} ~.J 

Artinya : "Janganlah kamu jual daging denda haji 

dan daging qurban. Makanlah dan sedekahkanlah 

dan ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual 

kulitnya" (Riwayat Ahmad). 

c. lhsan 

Kata ihsan secara harfiah bermakna "berbuat baik". 
Seseorang yang melakukan ihsan disebut "Muhsin". Dari 

makna tersebut, ihsan diidentikkan dengan "akhlaqul 

karimah" atau akhlaq yang rnulia dan selanjutnya akan 

k.ita uraikan : 
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1) Akhlaq di dalam Keluarga 

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting 
dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang 
menyusun dan membina keluarga, anak-anak 
dilahirkan dan diesarkan, dibelai dan dikasihi, tempat 
setiap orang menerima dan memberi cinta, 
meletakkan hati dan kepercayaannya, tempat orang 
mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, 
keamanan dan perdamaian tetapi j uga tan-ggung 
jawab hak dan kewajiban. 

Membimbing anak agar menjadi manusia 
beragama, berakhak mulia merupakan kewajiban 
mutlak setiap keluarga dalam hal ini sudah tentu ibu 
dan bapak. 

Ibu dan bapak berkewajiban membimbing anak 
agar menjadi angota keluarga yang baik dan 
waganegara yang tahu akan hak dan kewajiban. 

Dalam agama Islam hubungan intern antar keluarga 
ini diatur dengan adab dan sopan santun yang baik, 
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. 

Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik 
anak, memberinya pakaian, makanan, menjaga dari 

segala macam bahaya, menjaga keselamatan dan 
kesehatan lahir bathin, jasmaniah dan rohaniah. 

Mendidiknya agar menjadi manusia berguna dan 

bahagia dunia akhirat, memberinya pelajaran dan ilmu

ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu umum 

agar ia menj adi manusia sempurna, berilmu dan 

beragama, beramal dan beribadat dan dapat pula 
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berdiri sendiri, mengaruhi hidup penuh dengan 
keyakinan. 

Sabda Nahi 

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW 

bersabda : Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali atas 

dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah menyebabkan ia 

menjadi yahudi, nasrani atau majusi.(Bukhari Muslim). 
Peranan penting ini diamanahkan Allah kepada 

orang tua, yaitu penanaman jiwa gama pada anak
anak sejak dini, dan mendidik si anak menjadi 
muslim yang seutuhnya. Kehidupan masa kanak
kanaklah tepatnya dilaksanakan penanaman jiwa 
agama, mendidik agar menj adi muslim yang 
seutuhnya dengan keimanan dan ketaqwaan Berta 
budi pekerti yang mulia. 

Di bawah ini ditambahkan hadits mengenai 
kewajiban orang tua kepada anak. 
Hadits Nabi riwayat lbnu Umar: 
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Artinya : Suruhlah anak-anakmu sembahyang jika sudah 

berumur tujuh dan pukullah kalau sudah berumur 

sepuluh tahun. 

Bagaimana dalamnya hikmah yang terkandung 
dalam hadits ini. Anak-anak kecil yang berumur 
tujuh tahun disuruh ·sembahyang, tapi kalau mereka 
sampai berumur sepuluh tahun enggan mengerjakan 
sembahyang, harus dipaksa dengan memukul artinya 
dengan kebijaksanaan yang agak keras. 

Sedang andata anak laki-laki dan perempuan 
harus diberi tempat tidur terpisah. Begini halus 
bimbingan Islam terhadap moral anak-anak, mereka 
yang dalam umur murahiq atau menjelang pubertas 
tidak boleh dikumpulkan dalam sate tempat tidur, 
untuk mencegah mereka berbuat sesuatu yang 
mereka sendiri belum tahu mudarat dan manfaatnya. 

Sabda Nabi dari Ibnu Abbas: 

Kewajiban bapak ialah mengajar anaknya menulis, 

berenang dan memanah, dan memberinya belanja 

dengan uang yang halal. 

Pada hadits Nabi menambahkan untuk anak 

perempuan supaya diajarkan menenun dan menjahit. 

Dan banyak lagi pedoman-pedoman yang diberikan 
Islam supaya hubungan anak-anak dengan orang tua 

baik dan menyenangkan. 

Contoh: 

Ada nasihat Lukman kepada anaknya, surat Luqman 

ayat 13, yang artinya: 
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"Wahai anakku jangan kau sekutukan Allah karena 

syirik itu suatu kejalzatan besar. kami wasiatkan 

kepada manusia supaya berbuat balk kepada /bu 

Bapak. ibu mengandungnya dengan badan lemah dan 

penderitaan melahirkan dan menyusukan sampai dua 

tahun. Sebab itu berterima kasihlah kepada-Ku dan 

kepada ibu bapakmu, kepada-Ku kemudian tempat 

kembali. Jika kedua ibu bapak memaksa supaya 

kamu mempersyarikatkan Aku dengan Tuhan yang 

lain yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu 

turut perkataan itu, tetapi bergaullah baik-baik 

dengan keduanya dan turutlah jalan orang-orang 

yang taubat. kepada Tuhan juga tempat kembali. 

Wahai anakku, walaupun biji yang sekecil-kecilnya 

dalam batu di langit atau di bumi Tuhan akan dapat 

melihat. Tulzan Maha Lembut dan Teliti. 

Wahai anakku kerjakan sembahyang dan suruhlah 

manusia berbuat baik dan larang berbuat jahat, dan 

sabarlah atas cobaan yang menimpamu, semua itu 

adalah perbuatan yang mulia. Jangan kamu tinggi 

hati dan sombong. Tuhan tidak suka kepada orang 

yang akuh dan takabul. 

Berjalanlah pelan dan rendahkan suara dalam 

bercakap, suara yang paling jelek adalah suara 

keledai". 

Sebaliknya anak kepada orang tua Islam 
memberikan aj aran yang sangat mulia, bagaimana 
seorang anak harus bersikap lemah-lembut kepada 
orang tua, terutama kepada ibu. 
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Firman Tuhan dalam Surat An-Nisa' ayat 36 : 

Artinya : "Hendaklah kamu menyembah Allah cum 
jangan perserikatkan dengan yang lain, dan kepada 
kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. 
Firman Tuhan dalam surat Isra' ayat 23-24 : 
~ - ;I' ,,.r' /, ~,,,, , ~ / J' \ .. .)'"..:.~ . ~ ( , ~ • .'-J~~ 

r:~\<~~_\;_r/<ti~..\=c.J~ .. '._·,(~\L~1;J](it,.J;l51 
~ ~ ,,,. ~ ,, .,. J' ... _,iy;, • .; 

Artinya : "Tuhanmu menetapkan supaya kamu tidak 
menyembah selain dari Dia dan berbuat baik kepada 
ibu bapak. Jika seseorang di antaranya sampai tua 
atau kedua-duanya jangan kau berkata kasar kepada 
keduanya atau kau hardik, tetapi ucapkanlah kepada 
keduanya kata-kata yang manis (mulia). 

Rendahkanlah dirimu kepada keduanya, karena 
kasih sayang dan sopan santun dan berdo'alalz 
kepada Tuhan : "Wahai Tuhanku beri rahmatlah 
kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik 
aku sewaktu kecil ". 

Di antara kedua orang tua, ibu mendapat tempat 
pertama. 
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Sabda Rasul Riwayat Bukhari Muslim dari Abi 
Hurairah: 

Artinya : "Seorang sahabat bertanya, siapakah yang 

paling erhak aku pergauli dengan baik? Jawab Rasul 

"Ibumu" kemudian siapa? Jawab lagi "lbumu". Dan 

siapa lagi? Jawab Rasul "lbumu" dan siapa lagi? 

Jawab Nabi "Ayahmu". 

Begitulah utamanya kedudukan ibu, sampai tiga 
kali ditanya, Rasul tetap menjawab bahwa kepada 
ibulah pe1tama-tama anak harus berbakti. hadits lain 

menunjukkan tinggi kedudukan ibu ialah sabda Nabi 

riwayat Anas r.a. : 

Artinya: "Surga terletak di bawah telapak kaki ibu". 

Hal ini berarti bahwa kebahagiaan anak 

tergantung kepada ibu dan oleh karenanya kepada 

ibu Pula _ _pertama-tama anak harus berbakti. 

Sedemikian erat hubungan anak dengan ibu sehingga 

bahagia atau sengsara sang ariak pada hari dewasariya 

sangat tergantung kepada sikap ibunya waktu kecil. 
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Anak yang dibesarkan dengan belaian kasih sayang 
sopan santun oleh ibunya, akan menjadi anak yang 
baik, pengasih dan penyayang sesama manusia, 
sopan dan beradab, tetapi kebalikannya, anak yang 
dilalaikan ibu atau diasuh dengan keras dan kasar 
dan kelakuan-kelakuan yang tak senonoh oleh 
ibunya, akan besar menjadi anak durhaka, kepala 
batu dan mengganggu keamanan orang sekeliling. 
Begitulah ajaran-ajaran Islam mengatur hubungan 
baik sesama anggota keluarga antara suami isteri, 
anak orang tua dan sebaliknya, sehingga jika 
dilaksanakan akan terciptalah ketenangan dan 
ketertiban dalam rumah tangga, yang tentu akan 

menj adi pangkal ketenangan dan ketertiban 
masyarakat. 

Selain itu tiap-tiap anggota keluarga mempunyai 
tanggung jawab yang akan menjamin terpeliharanya 

ketertiban itu, tidak boleh chlas atau bertentangan, 

akan tetapi tiap-tiap individu harus memenuhi 

tanggung jawab masing-masing, sehingga tercapailah 

kehidupan yang damai dan harmanis. 

Sabda Nabi riwayat Bukhari dari Abdillah bin 

Umar: 
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Artinya : "Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan 
setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap 
apa yang dipimpinnya. Kepala negara pemimpin, 
harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya, laki
laki pemimpin harus bertanggung jawab terhadap 
rumah tangga yang dipimpinnya. 

Demikianlah masing-masing harus memenuhi 
tanggung jawab, jika ada seseorang yang tak 
bertanggung jawab maka keselamatan rumah tangga 
akan terancam. 

Andaikata dalam satu rumah tangga sang ayah tidak 
bertanggung jawab, diikuti pula oleh sang ibu yang tak 
mau kalah dari sang ayah, akibatnya rumah tangga 
berantakan dan anak-anak tersia-sia. 

Ibu yang bijaksana akan tetap pada posnya 
walaupun sang ayah mengelakkan tanggung jawab. 
Malah sang ibu berusaha menembalikan ayah kepada 
proporsinya, bukan mengikuti dan berlomba-lomba 
meninggalkan tanggung jawab. Apa yang kita lihat dan 
dengar dewasa ini adalah ibu-ibu yang tidak sabar dan 
tidak tahan melihat suaminya melalaikan tanggung 
jawab, is bukan mengambil over pimpinan, tetapi terjun 
berlomba-lomba tidak mau kalah dari suami yang 
menyeleweng, akhimya semua karam penyelewengan, 
rumah tangga hancur berantakan dan anak-anak 
berkeliaran kehilangan pedoman. 

Alangkah ideal jika semua individu mengikuti 
ajaran agama Islam tentang pembinaan karakter 
dalam rumah tangga , sehingga penyelewengan bukan 
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diikuti dengan penyelewengan, tetapi harus dicegah 
dan dilokalisir. Rumah tangga harus diselamatkan, 
dan yang menyeleweng harus diinsyafkan dan 
dikembalikan ke jalan yang benar. Dalam hal ini 
nasehat yang bijaksana sangat diperlukan. 

Sabda Nabi riwayat Ibnu Umar: 

Artinya: "Agama itu nasehat-menasehati". 

Di sini dapat dijelaskan bahwa akhlaq yang 

dikehendaki dalam keluarga adalah akhlaq yang 
sesuai dengan ajaran agama yaitu: 

Agar anak berbuat baik kepada kedua ibu-bapak 
mereka, dengan sikap yang sebaik-baiknya. Allah 

SWT rnemerintahkan kepada manusia, agar berbuat 

baik kepada ibu bapak, sesudah memerintahkan 

kepada mereka beribadah hanya kepada-Nya, dengan 

maksud agar manusia memahami betapa pentingnya 

berbuat baik terhadap ibu-bapak itu, dan agar mereka 
mensyukuri kebaikan mereka, seperti betapa beratnya 

penderitaan yang telah mereka rasakan pada saat 

melahirkan, betapa pula banyaknya kesulitan dalam 

mencari nafkah dan di dalam mengasuh serta 

mendidik putera-putera mereka dengan penuh kasih 

sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada 

kedua ibu-bapak itu, dijadikan sebagai kewajiban 

yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban 

yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua 

sesudah kewajiban rnanusia beribadah hanya kepada 

Allah yang Maha Kuasa. 
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Allah berfirman: 

Artinya : "Sembalzlah olehmu akan Allah, janganlalz kamu 
111empersek1111tkan-Nya dengan sesuatu. Da11 berlmat 
baiklah kepada kedua orang ibu-bapakmu". 

Sebaliknya anak yang durhaka kepada kedua orang 
tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, 

yang dosanya diletakkan pada urutan kcdua, sesudah dosa 
orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan
tuhan yang lain. 

Allah SWT berfirman : 

Artinya : "Katakanlah : A1arilalz kubacakcm apa yang 

diharamkan atas kanm olelz Tulzanmu, yaitu: Janganlalz 

kamu nzempersek11tukan sesuatll denga11 Dia. Berbuat 

baiklah terhadap kedua orang ibubapakmu ". 

Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar 

berbuat baik kepada kedua orang tua mereka dengan alasan 

sebagai berikut : 

a) Kasih sayang kedua ibu bapak yang telah 

dicurahkan kcpada anak-anaknya dan segala 

macam usaha yang telah diberikan agar anakanaknya 

menjadi anak - anak yang saleh, terjauh 
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dari j al an yang sesat. Maka sepantasnyalah 
apabila kasih sayang yang tiada taranya itu, dan 
usahanya yang tak mengenal payah itu mendapat 
balasan dari anak-anak mereka dengan berbuat 
baik kepada mereka dan mensyukuri jasa baik 

mereka itu. 

b) Anak-anak adalah bagian tulang dari kedua ibu 
bapak, seperti disebutkan dalam riwayat : 

Artinya : "Fatimah adalah bagian tulang dari 

padaku". 

c) Anak-anak sejak masih bayi hingga dewasa, baik 

makanan ataupun pakaiannya menjadi tanggung 

jawab kedua orang tuanya, maka sepantasnyalah 

apabila tanggung jawab itu mendapat imbalan budi 

dari anak-anaknya. 

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa nikmat 
yang paling banyak diterima oleh manusia ialah 
nikmat Allah, sesudah itu nikmat yang diterima dari 
kedua ibu-bapak. Itulah sebabnya maka Allah SWT 
meletakkan kewajiban berbuat baik kepada ibu-bapak 
pada urutan kedua sesudah kewajiban manusia 
beribadah hanya kepada Allah SWT. 

Sesudah itu Allah SWT menetapkan bahwa 
apabila salah seorang di antara kedua ibu bapak atau 
kedua-duanya telah berumur lanjut, sehingga mereka 
itu mengalami kelemahan jasmani, dan tak mungkin 
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lagi untuk berusaha mencari nafkah. karena itu 
mereka harus hidup bergaul dengan anak-anaknya. 
agar dapat nafkah dan perlindungannya, maka 
menjadi kewajibanlah bagi anak-anaknya menggauli 
mereka dengan penuh kasih sayang dan menghorrnati 
mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang 
pernah diterima dari kedua ibu bapaknya. 

Di dalam ayat ini nampak adanya beberapa 
ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan 
anak terhadap kedua ibu bapaknya antara lain: 

a) Tidak boleh anak mengucapkan kata "ah" 
kepada kedua orang ibu bapak, hanya karena 
sesuatu sikap atau perbuatan mereka kurang 
disenangi. akan tetapi dalam keadaan serupa itu 
hendaklah anak-anaknya berlaku sabar, sebagai
mana perlakuan kedua ibu bapaknya ketika 
mereka merawat dan mendidiknya diwaktu anak
anak itu masih kecil. 

b) Tidak boleh anak-anak menghardik atau 
membentak kedua orang ibu bapaknya, sebab 
dengan bentakan itu kedua ibu bapak.nya akan 
terlukai perasaannya. Menghardik kedua ibu 
bapak, ialah mengeluarkan kata-kata kasar pada 
saat si anak menolak pendapat kedua orang tua 
atau menyalahkan pendapat mereka, lantaran 
pendapat mereka tidak sesuai dengan pendapat 
si anak. larangan menghardik dalam ayat ini 

adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan 
"ah" yang biasanya diusapkan oleh seorang anak 
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terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak 
menyetujui pendapat kedua ibu bapaknya. 

c) Hendaklah anak mengucapkan kepada kedua ibu 
bapak kata-kata yang mulia. Kata-kata yang 
mulia ialah kata-kata yang diucapkan dengan 
penuh khidmat dan hormat, yang menggam
barkan tata adab yang sopan santun dan 
penghargaan yang penuh terhadap orang lain. 

Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada 
kaum muslirnin agar merendahkan diri kepada kedua 
orang tua, dengan penuh kasih sayang. Dimaksud 
dengan merendahkan diri dalam ayat ini ialah 
mentaati apa yang mereka perintahkan selama 
perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan· 
ketentuan syarat. Taat anak kepada kedua orang 
tuanya merupakan tanda kasih sayangnya kepada 
orang tuanya yang sangat diharapkan, terutama pada 
saat-saat kedua orang ibu bapak itu sangat 
rnemerlukan petolongannya. 

Ditegaskan bahwa sikap rendah diri itu haruslah 

dilakukan dengan penuh kasih sayang, agar tidak 
sampai terjadi sikap rendah diri yang dibuat-buat, 
hanya untuk sekedar menutupi celaan orang lain atau 

untuk rnenghindari rasa malu pada orang lain, akan 
tetapi agar sikap rendah diri itu betul-betul dilakukan, 

karena kesadaran yang timbul dari hati nurani. 

Di akhir ayat Allah SWT memerintahkan kepada 
kaum muslimin untuk rnendo'akan kedua ibu bapak 

mereka, agar diberi limpahan kasih sayang Allah 
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sebagai imbalan dari pada kasih sayang kedua ibu 
bapak itu dengan mendidik mereka pada ketika masih 
kanak-kanak. 

Adapun hadits-hadits Nabi yang memerintahkan 
agar kaum muslimin berbakti kepada kedua ibu 
bapaknya adalah sebagai berikut : 

.... 4. ,,,,_,, ~\~/- .. _~J\.·l•A..,....:\1 ".....-~~ 
~_) .... .; ~~L:>l~~u . . 
..... . -<_t~·' \" (,/;\ ,,),i; ~ .. \j ,,,, . , ....... _ ... .... :..'!..> .. -> .:] ..) 4l:>.:>~ . ~"-i! ~ ..., .. .. _.. 

.. t/'!~·-~ ... ,.~ •./"; ,,-\'~ 
-~~ uLt~~ ..... . ..,.; 

Artinya : "Sesunguhnya telah datang seorang laki-laki 

kepada Nabi SAW meminta izin kepadanya, agar 

diperbolehkan ikut berperang bersamanya, lalu Nabi 

bersabda : "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" 

Orang laki-laki itu menjawab "Ya" Nabi bersabda 

"Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu". 

2) Akhlaq di lingkungan Sekolah 

Pendidikan agama tidak cukup dengan pelajaran

pelajaran yang diberikan secara sengaja dan teratur 
di sekolah atau dimana saj a, tetapi yang pen ting 
adalah menanamkan jiwa agama semenjak kecil 

sehingga jiwa agama itu dapat berurat berakar dan 
mendarah daging dalam dirinya, menjiwai dan 

mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir baik 

waktu suka atau duka; waktu senang atau menderita. 

Kepada anak - anak harus dibiasakan sifat-sifat dan 
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akhlak yang baik, berkata benar dan jujur, terus 
terang dan tidak berdusta, dibiasakan menghargai hak 
milik orang lain, dapat menanggulangi dan mengatasi 
kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran sendiri 
dengan sabar dan tenang. Juga ditanamkan perasaan 
kasih-mengasihi sesama saudara dan teman-teman, 
suka menolong dan maaf-memaafkan. Antara mereka 
sesaudara kita perlakukan adil dan sama, tidak pilih 
kasih dan dibeda-bedakan dan lain-lain sifat-sifat 
yang baik. Sifat-sifat yang bik ini akan mudah 
tertanam dalam j i wa anak-anak j i ka orang tua 
memberikan contoh lebih dahulu, karena anak-anak 
lebih mudah meniru dan mencontoh perbuatan dan 
tingkah laku orang tuanya dari pada diajar dengan kata
kata yang abstrak. 

Pendidikan sangat menentukan keadaan anak 
waktu dewasa, apakah dia menjadi anak. yang baik, 
khidmat dan berguna atau apakah dia akan menjadi 
anak nakal, bandel dan tersia-sia. 

Pendidikan pula yang menj adikan anak-anak 
seorang beragama, mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, 
mengamalkan ajaran-ajaran agama seperti shalat, 
puasa dan sebagainya. 

Pendidikanlah yang membuat anak hormat 

kepada ibu bapak dan berbuat baik kepada sesama 
manusia. Jika anak-anak tidak dididik kepada yang 
baik semenjak kecil, diwaktu dewasa akan sulit 
menjadi anak yang baik dengan sendirinya. 
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Akhlaq yang seperti inilah yang diharapkan di 
lingkungan sekolah, akhlaq yang sesuai dengan 
ajaran agama kita. Jadi agama adalah amaliah dan 
ilmiah yang membingkai semua perkataan, perbuatan 
atau tingkah laku anak dalam pergaulan di 
lingkungan sekolahnya sehari-hari. 

Masalah ini tidak akan dibahas panjang lebar 
tetapi akan dibatasi pada etika Islam dalam pergaulan 
sehari-hari. Ada enam macam kewajiban sesama 
Muslim. Hadits Nabi dari Abi Hurairah yang artinya: 
a) Kalau bertemu supaya memeri salam. 

b) Kalau dipanggil supaya menyahut. 

c) Kalau minta nasihat supaya dinasihati. 

d) Kalau is bersin dan membaca Alhamdulillah 

harus disambut dengan do'a "Yarhamukallah ". 
e) Kalau sakit dijenguk. 

f) Kalau meninggal diantarkan ke kubur. 

3) Akhlaq dalam Masyarakat (lingkungan) 

Lingkungan atau istilah yang lebih dikenal dalam 
ilmu pendidikan miliu, merupakan salah satu faktor 
yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan 
kepribadian anak. 

Yang dimaksud dengan lingkungan anak itu 
yaitu meliputi tempat di mana anak itu dibesarkan, 
di desa atau di kota, di daerah yang penduduknya 
fanatik kepada agama atau yang acuh terhadap 
agama; tempat tinggal yang orang-orangnya menaruh 
perhatian terhadap pendidikan atau yang masa bodoh 
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terhadap pendidikan; keluarga yang mengasuhnya 
itu keluarga yang berada atau yang serba kekurangan, 
dan yang lebih penting ialah pergaulan antar anak 
apakah pergaulan yang terpimpin atau yang bebas. 

Lingkungan anak seperti tersebut di atas 
merupakan salah satu faktor yang mempunyai 
peranan penting dalam pembinaan kepribadian. 

Apabila hubungan anak dengan orang tuanya 
tidak baik, maka ia akan lari keluar rumah, mencari 
jalan penyaluran dari kecemasan dan kegoncangan 

jiwanya. Ia lari pada kawan-kawannya senasib atau 
kepada orang lain yang mau memahaminya. 

Keadaan demikian ini akan memudahkannya 

terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dari 

lingkungannya. 

Sering kita mendengar keluhan orang tua yang 

mengatakan bahwa pendidikan agama yang 
diberikannya di rumah dianggapnya tidak berhasil. 

Dengan jengkel ia menyatakan : "Anakku ini 

membandel, tidak mau menurut dan ... ". 

Sebenarnya kejadian tersebut mungkin disebab

kan adanya pergaulan dengan anak lain yang orang 

tuanya tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan 

agama. Bisa mungkin pula masyarakat di sekitar 

rumah itu masyarakat yang kurang mematuhi ajaran 

agama. Jika memang demikian sebabnya, maka 

segera hendaklah orang tua mengambil tindakan 

supaya anaknya tidak bergaul dengan mereka (ini 
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kalau mungkin) atau sekurang-kurangnya membatasi 
pergaulannya dengan mereka. 

Kalau boleh uraian kita tersebut di atas dapat kita 
ringkas sebagai berikut : Kalau lingkungan anak di luar 
rumah itu baik, maka pembinaan terhadap 
kepribadiannya akan mungkin berhasil bik; dalam pada 
itu keluarganya (rumah tangga orang tuanya) itu sendiri 
telah menjadi keluarga yang baik. 

Perintah agar menjadikan rumah tangga baik telah 
tersebut dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat 6 
sebagai berikut : 

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, yang 
keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan 
mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Ayat ini mengandung pengertian bahwa orang tua 
harus mengarahkan dan membimbing anak-anak 
keturunannya menajdi generasi yang terbebas dari 
ancaman api neraka. Untuk itu anak-anak hendaklah 
dibiasakan dalam kehidupan yang agamis yang 
berperilaku menurut tatanan ajaran agama baik-baik 
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dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Di antara 
akhlaq dalam masyarakat Allah berfirman dalam surat 
Hujarat ayat 12: 

zJb~tl&Jfn-: .. ~~'·,:~n !~\[;~\~~-n 
~ .,,, ..,,,. ~ -/ ~._, . ~ .. .,,, --

.. ""~-'-""" I I-'-' 01· .x,.l.,, -"\'~ .,,~r.--: ·~ ·~:,...~1-"l·' <.":-(i~t;~ I 
i;.:....:>:, "--'-' '~ ~ • ~ • .. . ..::.. J ill fl,:J • / - ... _ • • ~ -· • :..,r \- #1 

(j ,.,.,... \ ~ .:. , .. ,,, ,,..-
..._, \~~\ ~,\ ...... \\'-~\" J•J!.. f'·\! ......... . , .... ;f .... ~.-~ 

. .r u .... ~~~oy'Ai.;;"-J~~~J ~ 

@~ 
Artinya : "( 12) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan dari prasangka, seswzggulmya sebahagiroz 

prasangkn itu adalah dosa dan janganlalz kamu me11cari

cari kesalahan orang lain dan janga11/ah sebahagicm 

kamu. menggunjing sebahagian yang lain, s11kakalz sa/a/1 

seorang di alltara kamu memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Maka tent11lah kamu merasa jijik 

kepadanya. Dan betaqwalah kepada Allah, seswzggul111ya 

Allah Maha Penerima tobat /agi Maha Penyayang. 

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi peringatan 

kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka 

menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang 
yang beriman dan jika mereka mendengar sebuah 

kalimat yang keluar dari mulut saudaranya yang 

mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan 

yang baik, ditujukan kepada pengertian yang baik, 

dan jangan sekali-kali timbul salah faham, apalagi 

menyelewengkannya sehingga menimbulkan fit!rnh 

dan prasangka. Umar telah bcrkata yang artinya 
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demikian: 

"Jangan sekali-kali kamu menerima ucapan yang keluar 

dari mulut saudaramu, melainkan dengan maksud 

dan pengertian yang baik, sedangkan kamu sendiri 

menemukan arah pengertian yang baik itu". 

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa 
sesungguhnya Allah mengharamkan dari orang 
mukmin darahnya dan kehormatannya dan 
menyangka kepadanya dengan sangkaan yang buruk. 
Dan dilarang berburuk sangka. Adapun orang yang 
secara terang-terangan berbuat maksiat, atau sering 
dijumpai berada di tempat orang yang biasa minum 
arak hingga mabuk, maka buruk sangka terhadap 
mereka itu tidak dilarang. 
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Artinya : "Beberapa saudaraku di antara sahabat 

Rasulullah SAW. telah menyampaika11 sebuah tulisan 

kepadaku yang berisi beberapa petunjuk, di antaranya, 

"Letakkanlah urusan saudaramu di atas sangkaan yang 

sebaik-baiknya selagi tidak datang kepadamu yang 

membantah sa11gkaanmu itu dan jangan sekali-kali 

engkau memandang buruk perkataan yang pemalz 

diucapkan oleh seorang muslim, padahal engkau 

menemukan tafsiran yang baik pada ucapannya itu. Dan 

barang siapa menempatkan dirinya di tempat purba 

sangka, maka janganlah ia mencela, kecuali kepada 

dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembunyikan 

rahasianya. maka pilihan itu berada di tangannya, dan 

tidak engkau balas seorang yang mendurhakai Allalz 

(pada dirimu), dengan contoh yang lebih baik ialah 

beta'at kepada Allah demi balasan itu. Dan hendaklalz 

engkau selalu bersahabat dengan orang-orang yang 

benar sehingga engkau berada di diam lingkup budi 

pekerti yang mereka upayakan, karena mereka itu 

menjadi perhiasan dalam kekayaan dan menajdi perisai 

ketika menghadpi bahaya yang besar. Dan jangan sekali

kali meremehkan sumpah agar kamu tidak dihinakan olelz 

Allah SWT. Dan jangan sekali-kali bertanya tentang 

sesuatu yang belum ada sehingga berwujud terlebih 

dahulu dan jangan engkau sampaikail pembicaraan 

kecuali kepada orang yang mencintainya. Dan tetaplalz 

berpegang kepada kebenaran walaupun kamu akan 

terbunuh olehnya. Hindarilah musuhmu dan tetaplah . 
menaruh curiga kepada kawanmu, kecuali orang yang 
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benar-benar sudah dapat dipercaya, dan tidak ada orang 

yang dpat dipercaya kecuali orang yang takut kepada 

Allah. Dan musyawaralah dalam urusan dengan orang

orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan 

glwib". 

Kemudian Allah menerangkan sebabnya orang
orang mukmin wajib menjauhkan diri dari 
purbasangka, oleh karena sebahagian purbasangka 
itu mengandung dosa. Berburuk sangka terhadap 

orang mukmin adalah suatu dosa besar. Karena Alluh 

nyata-nyata telah melarangnya. Selanjutnya Allah 

melarang kaum mukminin mencari-cari kcsalahan 

orang lain, mencari kecemaran, dan noda orang lain. 

Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits 

shahih yang bunyinya demikian : 

.::, .. ,,)~~ ... ~·'\ ·~.(/, ~ • ..-i\ .I ~Yt\~~ ,~ \ ~' ~ ~'\\"'~/ ~l 
j f '~""' l)·'" '1 •~..}j- -'..):)I I,. JI • .P ' U '"""'_,I J .. ..J " ,,.. ~ .. '--""' .._,,. ..,. ..,,, 

13f./<r·1~,/~ i ~' ,.\,.. ,·~}j' './\'h'::::<.t ... , -t! { ,k..:1 ... ~~,.. -:-: ... _;. .. i..:,,471.{J.J·.)\..&.,..., ~ ,...,~ 1 ..... ~-~ i; 
,,. ~ ""' J ,., . .Jil _,I - _; - J. .J J. .. • 

/, / ,,_ ,. ,,,_ / ,,_,. ,;'. \ ;, 
• \;\'J.;:,.~"''J·~~\~:·.~~ ~ .. ,, • &.)_...... .. l • ~qv-::, ~ , 

Artinya "Jauhilah ole/111m berburuk sangka, 

sesunggulmya berburuk sangka itu termasuk perkataan 

yang paling dusta. Dan jangcm mencari-cari kesalahan 

orang lain, jangmz berburuk sangka, ja11ga11 membuat 

rangsangan dalam penmvarmi barang, ja11gan bc11ci-

111embe11ci, jangan belakang-membelakangi, dan jadilah 

kamu hamba-hamb Allah yang bersaudara. Dan tidak 

halal bagi seorang muslim 1t11!11k 111e11gucilkan. saudaranya 

leb;Jz dai tiga 

lzari" 249) 
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Dan diriwayatkan pula oleh Abi Barzah AlAslami, 

sabda Rasulullah SAW: 

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman de11ga11 

lidalmya, tetapi iman itu belum masuk ke dalam 

hatinya; jangan sekali-kali kamu bergunjing 

terhadap kaum muslimin, dan jangan sekali-kali 

mencari-cari noda atau auralllya. Karena barang siapa 

yang mencari-cari noda kaum mulaninin, maka Allah aka11 

membalas pula dengan membuka nodanodanya. Dan 

barang siapa yang diketalzui kesalahannya oleh Allah 

niscaya Dia akan menodai kehormatannya dalam 

lingkungan rumahnya sendiri". 250) 

24 ) HR. Bukhari da11 Muslim 250) 

HR. Abi Barwh Al-Aslami. 
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A. TUJUAN 

Umum: 

MODULX 

TEKNIK KO NS UL TASI 
PERKA WIN AN DAN KELUARGA 

Agar peserta memahami hal-hal yang berkaitan dengan teknik 
konsultasi perkawinan dan keluraga. 

Khusus: 
1. Agar peserta memahami permasalahan problem rumah tangga 

2. Agar peserta mengenal bentuk penasihatan 

3. Peserta dapat memahami syarat-syarat penasihat 

4. Peserta memahami klasifikasi permasalahan rumah tangga 
dan sasaran penasihatan. 

5. Peserta mampu memberikan pemecahan masalah dalam 

keluarga. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Cera mah 
Diskusi 
Role Playing 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 

OHP 
Papan Tulis 
Kertas Plano. 
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D. WAKTU 
- 4jam 

E. TATA RUANG 

- Bentuk setengah lingkaran. 

F. PROSES PEMBELAJARAN 

300 

1. Pemandu melakukan brainstonning mengenai permasalahan 
yang akan dibahas. 

2. Pemandu menyampaikan materi tek.nik konsultasi keluarga 

3. Mengadakan permainan peran (simulasi). 

4. Pemandu mendiskusikan tentang permainan peran yang telah 
dilaksanakan. 

G. MATERI 

Terlampir. 
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BAHANBACAANPESERTA 
(DIBAGIKAN 3 JAM SEBELUMNYA) 

TEKNIK KONSULTASI 
PERK.A WIN AN DAN KELUARGA 

Sebagai dimaklumi bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang

undang No~or 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

k:eluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Lebih lanjut Undang-undang juga menyatakan bahwa untuk 

mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia 

dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu. Sebagaimana 

tielah disinggung dalam bah terdahulu prinsi-prinsip undang-undang 

perkawinan dimaksud adalah : 

a. Memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. 

b. Melangsungkan pekawinan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan mencatatnya menurut peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

c. Menjauhi kecenderungan kepada poligami 

d. Melangsungkan perkawinan apabila calon suami dan isteri telah 

matang jiwa raganya, dengan usia minimal pria 19 tahun dan 

wanita 16 tahun. 

c. Selalu menjaga perkawinan (rumah tangga) tidak sampai pecah 

atau cerai. 

f. Menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam 

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. 
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Bagi para muda-mudi yang akan memasuki jenjang 
perkawinan sering menemui kesulitan-kesulitan atau hambatan
hambatan tidak saja untuk menegakkan prinsip-prinsip yang sangat 
asasi seperti disebutkan di atas melainkan juga banyak faktor
faktor lain yang juga cukup dominan. 

Oleh karena itu tidak sedikit hubungan muda-mudi 
gagal membuahkan perkawinan dengan akibat-akibat yang lebih 
jauh lagi. Jika suatu perkawinan gagal kebanyakan yang menjadi 
korban adalah pihak wanita. Tetapi juga tidak sedikit pria menjadi 
frustasi. 

Di sinilah fungsi dan peranan penasihatan sebagai ucpaya bantuan 
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya agar tidak terjadi 
kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan. 

Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu 
penasihatan atau bimbingan perkawinan, yaitu: 

a. Yang dinasihati, yaitu seorang yang membutuhkan nasihat 
baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang 

aka n melangsungkan pemikahan. 

b. Masalah atau problem, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan

hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau 

pasangan calon mempelai yang bersangkutan. 

c. Penasihat, yaitu perorangan ataupun badan yang 

melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang 

membutuhkannya. 

d. Pehasihatan, yaitu upaya penasihatan atau bimbingan 

yang diberikan oleh para penasihat kepada yang dinasihati. 

e. Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasihatan 

baik fisik maupun non fisik. 
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r'\. BENTUK PENASIHA TAN 

Bentuk-bentuk penasihatan atau bimbingan perkawinan 

banyak tergantung kepada tujuan atau nasihat yang diinginkan 

oleh klien atau orang yang dinasihati. Karena masalah yang 

dihadapi orang yang dinasihati, tidak terlalu sama bahkan tiap 

in di vi du me mi Ii ki persoal an tesendi ri, maka di per! ukan 

pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk 

penasihatan yang lazim dipergunakan adalah seperti di bawah 

ini: 

1. Wawancara atau Dialog Khusus 

Jika yang dinasihati atau klien yang minta nasihat seorang 

diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk 

penasihatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara 

tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan ditempat 

tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara 

tergantung kepada masalah yang diajukan. Ada masalah yang 

rurnit adapula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit 

mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan 

menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka 

penasihatan harus berusaha menggali dengan pertanyaan

pertanyaan yang sistematik agar permasalahan lebih terbuka. 

Dewasa ini fungsi penasihat semacam ini sudah bekembang 

menjadi pusat informasi. Banyak perorangan atau pasangan 

calon pengantin datang ke klinik penasihatan hanya untuk 

mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan tentang 

seluk beluk perkawinan atau undang-undang perkawinan 

sehingga segi penasihatannya (konselingnya) menjadi kurang. 

Klien yang semacam m1 biasanya tidak membawa 

problem yang harus dipecahkan. Sebaliknya terdapat pula klien 
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mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapat 
pengamatan lebih lanjut dari penasihat. Termasuk dalam 
kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem 
khusus. Bentuk dialog khusus ini yang sangat lazim 
dipergunakan karena dapat menggali permasalahan secara 
mendalam dan bersifat rahasia. 

2. Wawancara atau Dialog Umum 

Seperti disinggung di atas banyak perorangn atau pasangan 
muda mudi datang ke klinik untuk meminta informasi tentang 
seluk beluk perkawinan. Permintaan informasi semacam ini 
tidak ada kaitannya dengan masalah khusus yang harus 
dipecahkan karena klien tidak memiliki problem yang harus 
diatasi. Tetapi klien meminta nasihat untuk menambah 
pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang 
perkawinj:ln yang ditempuhnya. Penasihatan seperti ini dapat 
dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan 
metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan 
latihan misalnya latihan upacara ijab kabul pemikahan. Sejak 
dilaks·anakannya Undang-undang Perkawinan. dengan 
memanfaatkan "tenggang waktu 10 hari" sebelum akad nikah 
di Jawa Barat beberapa KUA dengan bekerjasama dengan 
BP4 melaksanakan kursus perkawinan 10 hari dengan 
mengumpulkan beberapa pasang calon pengantin yang telah 
mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA. Kursus semacam 
ini tenyata sangat menolong pasangan-pasangan pengantin 
baru untuk memelihara kerukunan diantara pasangan tersebut 
serta menambah pengetahuan mereka untuk mengendalikan 
rumah tangganya. Termasuk dalam kategori ini ialah 
pasangan pengantin pada waktu akad nikah dan 
walimatul•urusy. Pengembangan dari bentuk dialog umum 
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ini dapat pula diberikan kepada siswa SMTA kelas terakhir 
dan mahasiswa dengan materi yang disesuaikan dengan 
tingkat kehurihn mereka. 

3. Kunjungan Rumah (Home-Visit) 

Pada bentuk wawancara khusus sering terdapat klien yang 

karena sifat kasusnya khususnya perlu diamati oleh penasihat 
lebih lanjut. Untuk itu kadangkala seorang penasihat harus 

datang ke rumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan 

rumah itu juga karena penasihat berpendapat bahwa suatu 
penasihatan hams diberikan kepada keluarganya. Penasihatan 

atau bimbingan demikian melahirkan bentuk kunjungan 

rumah (home-visit). Sekarang ini kunjungan rumah menjadi 

suatu metode efektif untuk memberikan secara motivatif tanpa 

melihat ada atau tidak ada kasusnya. Dengan kunjungan 

rumah tesebut banyak pesan yang dapat disampaikan oleh 

penasihat untuk memo ti vasi tujuan rumah tangga bahagia 

sejahtera. Kadangkala dalam bentuk kunjungan yang 

dilakukan oleh Social Worker maka banyak pesan-pesan yang 

dapat disampaikan kepada keluarga-keluarga di masyarakat. 

Metode yang dipakai adalah kunjungan silaturrahim dengan 

dialog secara santai dan diiringi pemberian bingkisan buku

buku atau bentuk lainnya. 

B. SYARAT-SYARAT PENASIHAT 

Seorang penasihat seharusnya bersikap profesional dan sungguh

sungguh dalam setiap penasihatan yang dilakukannya. Dia harus 

mampu menunjukkan kepribadian sikap tertentu untuk mendukung 

tugasnya. Sikap itu antara lain : 
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1. Penasihat harus peka terhadap hubungan antar manusia. 
Dia harus selalu memaharni hal-hal yang dikatakan dan 
dilak"Ukan oleh kliennya. 

2 Penasihat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa 
mengindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka 
yang mungkin mempengaruhinya. 

3. Penasihat yang baik mempunyai penghargaan yang 
terusmenerus terhadap klien serta tetap membiarkan 
klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya. 

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas 
seorang penasihat, maka dalam ART, BP4, ditetapkan 

syarat-syarat seorang penasihat di antaranya adalah : 

1. Sekurang-kurangnya sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun 
atau pemah kawin. 

2. Berkelakuan baik dan beramal shaleh terutama dalam 

kehidupan berkeluarga. 

3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan. 

4. Sudah mendapat "latihan penasihatan" menurut keperluan. 

Muhamamd Rasyid Ridha menulis dalam tafsir Al

Manar, bahwa hakamain atau juru perdamaian itu terdiri dari 

orangtua yang berpengalaman karena diharapkan kebijaksanaannya 

dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pemeriksaan yang 

dalam dan pengalaman yang luas di bidangnya. 

Selain itu diperlukan 3 syarat penting yaitu niat yang benar, 

kemauan yang kuat dan keikhlasan bathin. 

HSM NASARUDDIN LATIF, pendiri dan tokoh BP4 
menulis: "Termasuk faktor yang penting dalam makna - mak.na 
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penasihatan yang baik, disamping kepandaian/kecakapan dalam 
proses wawancara nasihat perkawinan, harus ada niat yang baik 
dan jujur dipihak penasihat sendiri. Niat yang baik itu 
sungguh besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasihat yang 
beroleh taufiq dari Tuhan Yang Maha Esa". 

Hanya dengan kemauan yang kuat akan berhasil mencapai 
penasihatan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Surat 

Hud ayat 88 yang aitinya : "Tindakan kemauanku, hanya untuk 

111e11capai islzlah dengan sekuat usahaku. Dan tiada taufiq bagiku 

ha11yalah dengan inayat Allah. Hanya kepada-Nya aku bertawakal 
da11 ha11ya kepada-Nya aku berserah diri". 

Keikhlasan batin, ialah hati yang bersih yang memancar ke 

wajah yang cerah, air muka yang jemih disaat menghadapi klien. 

Kecuali persyaratan-persyaratan di atas seorang penasihat harus 

selalu memperkaya pengetahuan dan pengalamannya baik 

pengetahuan perkawinan maupun pengetahuan lainnya sehingga is 

secara nyata berwibawa dan percaya diri di hadapan orang yang 

dihasehatinya. 

C. KLASIFIKASI MASALAH 

Seperti disinggung di dalam bab terdahulu masalah di sini 

dibatasi pada persoalan pasangan yang akan melangsungkan 

perkawinan. Jadi tidak termasuk masalah kontlik suarni isteri yang 

sudah berumah tangga. 

Jika kita lihat faktor-faktor yang menimbulkan problem 

remaja usia nikah ialah antara lain : 

1. Pembawaan, yaitu faktor yang ada pada individu yang dibawa 

sejak lahir. 
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2. Penyakit-penyakit kejiwaan dan biologi 

3. Gangguan psikologis dalam perkembangan kepribadian 

4. Li ngku ngan, y ai tu kel u arga, tetangga, se kolah dan 
masyarakat. 

Agaknya faktor yang keempat yang menjadi permasalahan 
kita. Karena problem yang bersumber dari faktor inilah yang dapat 
diatasi dengan penasihatan yang kita lakukan selama ini. 
Sedangkan problem yang timbul karena faktor-faktor lainnya 
harus dilakukan dengan penanganan lebih khusus. 

Masalah-masalah yang timbul karena lingkungan dan 
hubungan antar manusia itu misalnya : 

l. Masalah agama, adat, cara hidup 

2. Kawin paksa 
3. Perbedaan status sosial, umum, pendidikan 
4. Poligami 

5. Hubungan darah yang dekat 
6. Pelacuran, dsb. 

D. SASARAN DAN FASILITAS PENASIHA TAN 

308 

Penasihatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang 
memadai baik fisik maupun non fisik. Sarana dan peralatan 

bersifat menunjang keberhasilan penasihatan, seperti : 

Fisik Non Fisik 
a. ruang kantor a. organisasi dan tata kerja 

b. ruang penasihatan b. juklak penasihatan 
c. peralatan mobilitas c. buku dan formulir 

penasihatan d. peralatan optik 

d. perpustakaan kerj a 
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e. peralatan elektronik seperti 

overhead proyektor dsb 

f. lemari arsip dan file penasihatan. 

~- MATERI PENASIHATAN 

Materi penasihatan disesuaikan dengan klien yang bersang

kutan Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan 

perkembangan masyarakat. 

Ada empat kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang 

penasihat yaitu : 

l. Undang-undang Perkawinan 

a. prinsip-prinsip UUP 

b. tata cara nikah dan pencatatannya 

c. pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah 

d. akad nikah 
e. persetujuan, izin dan dispensasi 

f. penolakan kehendak nikah 

g. pencegahan dan pembatalan pemikahan 

h. biaya pencatatan 

i. formulir nikah 

J. dsb. 

2. Hukum Agama 

a. syarat-syarat dan rukun nikah 

b. akad nikah/ijab kabul 

c. mahram dan tingkatannya 

d. dsb. 

3. Seluk Beluk Perkawinan 

a. makna dan tujuan perkawinan 
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b. memilih jodoh 

c. kewajiban suami dan isteri 
d. masalah cinta 
e. pergaulan dalam masyarakat 

f. dsb 

4. Metode Penasihatan 

a. te~ik wawancara dan bimbingan 

b. jenis konflik dan Cara mengatasinya 
c. bentuk-bentuk penasihatan 

d. syarat-syarat penasihatan 
e. teknik problem-solving 

f. dsb. 

5. Program Nasional 

a. Lingkungan Hidup 

b. KKB 
c. UPGK 

d. Peningkatan Peranan Wanita 

e. NKKBS 

Selain materi penasihatan seperti diatas, seorang penasihat juga 

harus menguasai psikologi perkawinan, sosiologi, sexologi ilmu 

pendidikan dan pengetahuan lainnya untuk melengkapi kematangan 
seorang penasihat. 

F. HAK DANKEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

310 

1. Hak dan kewajiban suami-isteri menurut UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 30 dan 31. Dalam 

pasal 30 dinyatakan bahwa : suami-isteri memikul kewajiban 

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 

dasar dari susunan masyarakat. 
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Kemudian sendi dasar dari susunan masyarakat : 

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak 
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan pebuatan 
hukum. 

c .. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah 
tangga. 

Mengenai kewajiban suami-isteri selanjutnya dijelaskan 
dalam Pasal 33: 

Suami-isteri wajib sating cinta-mencintai, hormat

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang 
satu kepada yang lain. 

Dalam Pasal 34 dinyatakan : 

a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik

baiknya. 

c. Jika suami, atau isteri melalaikan kewajibannya masing

masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Mengenai rumah tangga sebagai tempat suami-isteri 

dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut: 

a. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang 

tetap. 
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b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini ditentukan oleh suami-isteri. 

2. Hak dan kewajiban suami-isteri dalam Islam adalah : 

a. Hale Isteri 

1) Hak mengenai haita, yaitu mahar atau maskawin dan 
nafkah. 

2) Hale mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. 
Firman Allah : 

1 ·~_.."""~!' ..... _, //.~/~.?!., ""'-· ~, .• "?! ...... \ -:;;J "/J. .,,_.,, 
~c.J'{S "··..it! LJ\_; '-'• Ul,~- ,-\,C..J ... ~ """ r" .,,,. ._,,/ , ;. _...,,., ., 

( ) ~
_., ,,,,_ .---' ~. ~!.,..,.,.,,.__,,~.Pr.,-:' 

,-. sL.MJ• • '" \ _. ..:..:...·~ .:UJLl - ~ ~ -,., __;_-.,,, - ,,, ~=-' .. 
Artinya: 

"Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara 

yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu. padahal llah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak". (Q.S. 4 An-Nisa': 19) 

3) Agar suami menjaga dan memelihara isterinya. 
Maksudnya ialah menajga kehormatan isteri, tidak 

menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah 
Allah dan menghentikan segala larangan-Nya. 

Firman Allah : 

'~~·-
Artinya: 

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
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dan keluargamu dari api neraka". (Q.S. 66 At-Tahrim: 6) 

b. Hak Suami 
Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan 
rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan 
mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan
ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami
isteri. 

c. Hak Bersama Suami-Isteri 

Hak-hak Bersama di antara kedua suami-isteri adalah : 

1) Halalnya pergaulan sebagai suami-isteri dan 
kesempatan sating menikmati atas dasar kerjasama 
dan sating memerlukan. 

2) Sucinya hubungan perbesanan 

Dalam hal ini isteri haram bagi laki-laki dari pihak 
keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi 
perempuan pihak keluarga isteri. 

3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. 

Apabila salah seorang di antara suami-isteri 
meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, 
alaupun keduanya belum bercampur. 

4) Pelakuan dan pergaulan yang baik. 

Menjadi kewajiban suami-isteri untuk sating berlaku 
dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya 
menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan 

kedamaian. 
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d. Kewajiban Isteri 

1) · Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas 
yang ditentukan oleh norma agama dan susila. 

2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga 
keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan 
keluarga. 

3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah 
Allah. 

4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta 

melindungi harta benda keluarga. 

5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta 
mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, 

hemat dan bijaksana. 

e. Kewajiban Suami 

1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir 
batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas 

keselamatan dan kesejahteraannya. 

2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta 

mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang. 

pangan dan papan. 

3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalarn hal 

memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 

4) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada 

isteri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak 

mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir 

batin yang dapat mendorong isteri beibuat salah. 
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5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian 
dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang
wenang. 

f. Kewajiban Bersama Suami-Isteri 

1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua 
belah pihak. 

2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing 
harus dapat menyesuaikan seiasekata, percaya 
mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk 
kepentingan bersama. 

3) Hormat menghormati, sopan-santun, penuh 
pengertian serta bergaul dengan baik. 

4) Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak 
bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi. 

5) Memelihara kepercyaaan dan tidak saling membuka 
rahasia pribadi. 

6) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan 
kelemahan-kelemahan masing-masing. 

G. PSIKOLOGI PERKA WINAN 

1. Pengertian dan Masalah 

Psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan 

meneliti tentang tingkah laku manusia atau ilmu tentang 

gejala-gejala kejiwaan atau perbautan manusia pada 

umumnya. 

Psikologi perkawinan artinya suatu ilmu yang mem

pelajari tingkah laku manusia atau gejala-gejala kejiwaan dan 
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perbuatan manusia pada umumnya sehubungan dengan 
perkawinan. 

Di sini dipelajari segala sesuatu mengenai kejiwaan 
manusia dalam perkawinan bagaimana perbuatan, khayalan, 
harapan dan perhatian serta makna perkawinan bagi 

ketenangan hati dan ketenangan jiwa. 

2. Dasar Perkawinan 

Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 1 Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

3. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah sunatullah, nlengikat kedua bani 

Adam pria dan wanita dengan aqad nikah yaitu ijab dan qabul 

dengan tata cara sesuai dengan ajaran Allah. Adapun tujuan 

perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia. 

b. Hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi. 

c. Melanjutkan dan memelihara keturunan. 

d. Bertaqwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari 

perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan 

naluri seksuai secara halal. 
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e. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat 
silaturrahmi antar keluarga. 

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan 
kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan 
muslim disebut "SAKINAH". Untuk hidup bahagia sejahtera 
manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman 
damai. Dengan ketenangan dan kemanan hati banyak masalah 
terpecahkan apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya 
adalah manusia-manusia hidup dengan segala ci ta dan 

citranya. 

Pada akhir hayatpun Allah SWT memanggil hamba-Nya yang 
berjiwa tenang dan damai. 

Finnan Allah pada akhir Surat Al-Fajr ayat 27-30: 

Artinya: 

"Hai jiwa yang tenang kembalilalz kepada Tuhanmu dengan 

hati yang ridha ( senang) dan diridhai. maka masuklah dalam 

golongan hamba-hambaKu dan masuklah ke dalam syurgaKu". 

4. Mencapai Ketenangan Hati Perkawinan Muslim 

Menurut Chorus seorang psikolog Belanda bahwa ada 

tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk 

dapat hidup bahagia dan tenang yaitu : 

a. Kebutuhan biologis umpama: makan, minum dan 

hubungan seksual. 

'fc;dul Pelatilzan Motivator Kel11arga Saki11ali 317 



318 

b. Kebutuhan sosial kultural umpama: pergaulan sosial, 
kebudayaan dan pendidikan. 

c. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama: agama, 
moral dan filsaf at hidup. 

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengkait, sating 
mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat 
disebut bahagia dan aman damai. 

Menurut Freud ahli ilmu j i wa dari sekian banyak 
kebutuhan manusia maka kebutuhan pad pemuasan seksual 
lebih menonjol dan menentukan malahan instink seksual 
merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. 

Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan 
untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan 
kenyamanan jiwa rasa suami isteri yang dipatrikan dengan 
rasa cinta dan kasih sayang. 

Firman Allah surata Ar-Ruum ayat 21 : 

""l /// ,~ ~J.J / ? /,1~-~ ...1:~. ~) ///<t{_,.11., ,,,, 
(j ........ _, )f • , .. \;.11.;.\ · .. ' • ~ ~v' ~, ....... , . - """' . ., .... ~,. ,,,. ... ~· 

""'~~~~,,~ ~ ,.!.1..-:'.,' + ~ i-1!/ 'P//~///~,, ,,, c ,.., ... ..,,.)•}.() · - ., .. ~1 ~;2-0l ~ "o; ·" · · ,. :!'- .. '/', ,,, ~.. " .,,, ~ VJ ~ - . 
Artinya: 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan meras tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum: 21). 
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Menurut Sayid Quthub dalam tafsir "Fidhilalil Qur'an" 
juz 21 bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan mawddah 
dalam ayat ini adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa 
dan raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa 
aman dmai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa 
aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati 
manusia yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya 
yang saling membutuhkan. 

5. Cara dan Usaha Mencapai Sakinah dan Mawaddah Dalam 
Perkawinan 

Ketenteraman hati dan terpatrinya rasa cinta kasih dalam 
suatu perkawinan tidak akan dapat datang engan sendirinya 
tetapi harus dengan usaha terus-menerus semenjak dari 
memilih jodoh, kaffah mahar dan nafkah sampai pergaulan/ 
musyawarah yang baik, hak dan kewajiban suami isteri serta 
pengertian suami isteri pada hakekat dan tujuan perkawinan. 

a. Memilih jodoh 

Dalam mendi1ikan suatu rumah tangga yang sakinah 
hal memilih jodoh memang merupakan faktor amat 
penting. Memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari 
suksesnya perkawinan. Menurut sarjana-sarjana ilmu 
penetahuan sosial peranan in di vi du dalam suatu 
perkawinan sebagai pelaku-pelakunya amat menentukan. 
Itulah sebabnya untuk membina keluarga bahagia amat 

ditentukan oleh pribadi kedua calon yang akan 
membentuk keluarga tersebut. Walaupun banyak faktor 

yang mempengaruhi tercapainya kebahagiaan. Ibarat 

orang membangun rumah, maka memilih jodoh sama 
seperti membuat fondasi rumah .tersebut. 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinali 319 



320 

Salah memilih jodoh berarti salah dalam membuat 
fondasi suatu rumah. Walaupun dinding dan bahan 
lainnya kuat jika fondasinya miring atau lemah maka 
sewaktu-waktu rumah tersebut mudah disambar badai atau 
topan, atau kurang dapat bertahan dari gangguangangguan 
al am. Begitulah pula halnya dalam memilih jodoh. 

Kebiasaan orang-orang tua di Jawa mendasarkan 
pemilihan jodoh kepada : 

Bibit 
Bo bot 
Be bet. 

Adapun faktor-faktor yng harus dipertimbangkan 
memilih pasangan hidup adalah sebagai berikut : 

Agama 

Keturunan 
Akhlak dan budi pekerti 

Pendidikan 
Kesehatan 
Adat kebiasaan 

Umur 

Faktor lain yang turut menentukan juga adalah 
kecantikan dan kekayaan, tergantung selera perseorangan. 

Sebagai pedoman dalam memilih jodoh yaitu 
sebagaimana disabdakan Rasulullah yang artinya : 

Dikawini seorang perempuan karena 4 hal yaitu karena 

kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan karena 
agamanya, tetapi pilihlah yang beragama agar hidupmu 

bahagia. 
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Sampai saat ini pemilihan jodoh pada dasarnya masih 

herkisar pada keempat macam hal tersebut di atas, 
walaupun motivasi lain seperti ilmu dan keahlian dalam 
suatu bidang cukup dominan. 

Dalam Islam pemilihan jodoh ditekankan kepada 
orang yang beragama karena ajaran agama yang di 
dalamnya terkandung ajaran akhlak dan budi pekerti 
menuntun umat manusia kepada kebahagiaan, kesela
matan dan ketenangan yang menjadi tujuan perkawinan 

yang ideal. 

Taribat Yadaaka dari sebagian ahli hadis berarti : 
pilihlah yang beragama", Ins ya Allah Tuhan akan 
memberimu jalan untuk mencapai kekayaan, karena 

firman Allah : 

Artinya: 

"Kawinilah wanita-wanita janda dan hamba sahayamu 

yang saleh, jika kamu miskin niscaya Tuhan akan 

memberimu kekayaan dari karunia-Nya". 

Dalam memilih calon suami atau isteri satu hal 

harus pula diperhatikan yaitu tidak tergesa-gesa. Memilih 

calon harus dilakukan dengan hati tenang dan mata 

terbuka dengan disatukan antara rasa dan karsa, antara 

hati nurani dan akal pikiran. Janganlah sekali-kali tergoda 
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hanya oleh kecantikan seorang wanita atau oleh rupa 
tampan seorang pria. 

Selanjutnya dalam hal ini Rasulullah SAW pernah 
bersabda dalam beberapa hadits yang artinya : 

"Barang siapa mengawini seorang perempuan karena 
kebangsawanamzya maka tidak ada uang akan bertambalz 
kecuali kemiskinan ". 

"Barang siapa mengawini seorang perempuan karena 
kebangsawanannya maka tidak ada yang akan bertambah 
kecuali kehinaan ". 

"Barang siapa mengawini seorang perempuan karena 
agamanya, niscaya Allah akan mengaruniakamzya 
dengan lzarta kekayaannya ". 

"Jangan mengawini wanita karena kecantikamzya karena 
mungkin kecantikan akan membuatnya sombong dan 
jangan pula mengawini karena kekayaannya karena 
mungkin kekayaan akan menjadikannya merasa lebi/1, 
tetapi kawinilah karena dasar agama dan seswzggulmya 
hamba sahaya yang lzitam tetapi beragama malahan lebih 
baik". (Riwayat Baihaqi). 

b. Faktor Kafaah 

Kafaah artinya sepadan, sepadan akhlak dan budi 

pekerti, pengetahuan pendidikan dan keturunan 

merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan yang 

bahagia. 

Dalam kitab-kitab fiqih disebut juga sepadan tentang 

umum walaupun berlainan pendapat orang tentang makna 
"Sepadan" namun tujuannya adalah sama yaitu "serasi 
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rasa dan pandangan", sehingga tercapai pergaulan yang 
harmonis antara suami dan isteri dalam membina 
keluarga dan rumah tangga bahagia. 

Cara berpikir dan pandangan yang sama menghadapi 
tantangan-tantangan hidup banyak ditentukan oleh 
kesamaan dalam keyakinan, pendidikan dari latar 
belakang kebudayaan dan kehidupan malahan juga 
persamaan tempat dibesarkan (satu daerah). Faktor utama 
yang harus diingat dalam hal sepadan ini adalah bahwa 
pekawinan bukan untuk waktu seentar tetapi untuk bertahun
tahun, bahkan untuk selamanya, selama hayat dikandung 
badan dan bukan pula semata-mata hanya untuk kedua 
suami isteri tetapi didalamnya tersangkut kepentingan 
keluarga dan keturunan di belakang hari. 

Dengan perkawinan berarti menambah hubungan 
keluarga juga anak-anak yang akan menjadi cucu-cucu 
kesayangan orang tua, maka persamaan pandangan amat 

menentukan kebahagiaan suami isteri dan keluarga 
tersebut di hari kemudian. 

Faktor kafaah dapat dirinci sebagai berikut 

1) Seagama 

Bagi umat Islam faktor agama memegang 
peranan penting, pemuda/pemudi Islam harus betul
betul memperhatikan faktor agama, karena pemuda 

dan pemudi Islam tidak diperbolehkan kawin dengan 
pemuda-pemudi bukan Islam. 

Firman Allah surat Al-Bagarah ayat 221 : 
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"Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupwz 

dia menarik lzatimu. Dan jangan kamu 

menikahkan orang-orang musyrik ( dengan anita_ 
wanita mu'mth) sebelum beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupwz 

dia menarik hati. Mereka mengajak ke neraka. 

sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan seizi n-Nya. Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepada manusia semoga mereka mengambil 

pelajaran ". 

Di sini jelas bahwa sama-sama memeluk agama 

Islam menjadi syarat mutlak perjodohan muslim. 
Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus 

berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama 
yang dianut sang calon. 

2) Sepadan akhlak dan moral 

Faktor yang penting pula untuk memilih jodoh 

adalah akhlak dan moral. Sama-sama berakhlak dan 

bermoral merupakan syarat mutlak untuk suatu 

perkawinan yang bahagia. 
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Baik buruknya keadaan seorang tergantung 
kepada budi bahasa dan akhlaknya. 

Kccantikan dan'Keindahan akan tak berguna 
tanpa akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter 
yang buruk umpama : pemalas, pemarah, penipu, 
suka main judi, suka minuman keras sampai mabuk
mabukan adalah hal-hal yang harus dijauhi. 

Banyak muda-mudi yang sedang dimabuk cinta 
berpendapat bahwa mereka mampu mengubah tabiat 
partnemya sesudah menikah tetapi temyata kemudian 
bahwa mengubah tabiat seseorang bukanlah hal yang 
mudah. 

3) Sepadan tentang pendidikan 

Sama deraj at dalam pendidikan amat pen ting 
pula dalam usaha mencapai bahagia dalam per
kawinan pendidikan kedua calon hendaknya tidak 

berbeda jauh. 

Sebaliknya pendidikan suami lebih tinggi dari 

isteri a tau setidak-tidaknya sama. Jika terj adi 
pendidikan isteri lebih tinggi dari suaminya, biasanya 

menimbulkan perselisihan. 

Isteri yang berpendidikan rendahpun sulit diaj ak 

berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan, 

akhirnya ia hanya berperan sebagai pembantu rumah 

tangga. 

4) Sepadan tentang keturunan 

Keturunan seseorang harus pula diperhatikan. 

Makin sedikit perbedaan semakin baik. Dalam hal 
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keturunan yang penting adalah bahwa sang calon 
berasal dari keturunan orang baik-baik yaitu baik 
tingkah laku dan akal budinya dan baik agama dan 
amal ibadahnya. 

Tidak perlu bangsawan darah tetapi yang perlu 
bangsawan hati dan akal budi. Keturunan orang yang 
suka berbuat maksiat seperti suka berjudi, minum
minuman keras, berzinah, dan sebagainya. Sebaiknya 
dihindari karena walaupun tidak semua anak 
mewarisi perangai orang tuanya, tetapi muda-mudi 
harus berhati-hati tentang latar belakang keluarga 
seseorang. 

5) Faktor umur 

Umur berapa sebaiknya orang menikah? 
Sebenarnya amat sulit menentukan umur berapa 
sebaiknya seseorang menikah atau berapa batas umur 
untuk dapat disebut "Sudah matang" atau cukup 
dewasa untuk berkeluarga. 

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 

1 dan 2 disebutkan bahwa : 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 tahun. 

- Dalam hal penyirnpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat 

memint~ dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita. 

Menurut penelirian para ahli umur dewasa atau 

umur matang pada setiap anak dapat sarna, ada yang 
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cepat matang dan ada pula yang lambat, tergantung 
kepada pembawaan alam dan iklim tempat tinggal 
atau dipengaruhi juga oleh pendidikan, tingkat sosial dan 
ekonomi keluarga anak tersebut dan sebagainya. 

Batas umur baligh berakal dalam Islampun 
belum berarti "sudah matang" tetapi permulaan dari 
kematangan atau kedewasaan seseorang. 

Tetapi bagaimanapun suatu perkawinan yang 
sukses tidak dpat diharapkan dari mereka yang masih 
mentah baik fisik maupun mental emosional. 
Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung 
jawab dan oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya 
menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur 
untuk suatu perkawinan. 

Menurut para ahli, perkawinan muda cenderung 
kepada penyesalan dan perceraian Berta hubungan 
kekeluargaan yang kurang sehat. Akibat amat serasi 
jika umur kedua calon tidak jauh berbeda dan 
sebaiknya umur pria lebih tua dari calon wanitanya. 

Karena menurut kelaziman yang pria akan memikul 
tu gas sebagai "kepala keluarga" j adi harus lebih 

dewasa. 

Banyak pendapat mengatakan bahwa "umur" 
harus pula sepadan artinya umur keduanya tidak jauh 
berbeda sebagai telah diterangkan tadi. Tetapi hal 
demikian mungkin sifatnya pribadi dimana setiap 
orang berlainan selera dan pendapatnya. Biasanya 

jika kedua calon sudah setuju dan sudah saling 
mencintai maka masalah umur tidak lagi menjadi 
persoalan. 
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6. Mahar dan Nafkah 

a. Mahar 

Mahar atau mas kawin diberikan laki-laki kepada 
wanita waktu melakukan aqad nikah. 
Rasulullah SAW menganjurkan laki-laki memberikan 
mas kawin kepada calon isterinya walaupun sebentuk 
cincin besi. 

Mas kawin tidak ditentukan jumlahnya, akan tetapi 
diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di suatu negeri 
ata_u kepada persetujuan kedua belah pihak. memberi mas 
kawin oleh pihak laki-laki tidak berarti membeli wanita, 
tetapi sebagai simbol bahwa laki-laki kelak akan memberi 
nafkah bahwa laki-laki pembuka jalan tanda kecintaan 
dan kesucian hati rela memberi kepada yang dicintai. 

Kemudian mas kawin tersebut menjadi hak milik 
isteri yang dengan bebas dapat mempergunakan untuk 

yang disukainya. Jadi mas kawin adalah kewajiban 
pertama orang laki-laki dalam perkawinan yang diberikan 
kepada wanita menurut kemampuan. 

Ada yang terjadi di beberapa daerah, adalah berlainan 

dengan ketentuan agama yaitu pemuda yang akan kawin 
harus membayar banyak sebagai uang antaran kepada 

calon isteri, atau sebaliknya pihak perempuan harus 
membayar banyak sebagai uang jemputan kepada pihak laki

laki begitu besar jumlahnya sehingga tidak terpenuhi, 

akibatnya banyak perkawinan tak dapat dilangsungkan 

dan banyak penderitaan menimpa pria dan wanita yang 
kadangkala menyebabkan mereka berumur lanjut. 
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Sebenarnya tidak ada satu pihakpun harus 

diberatkan dalam melaksanakan perkawinan karena 

perkawinan adalah kepentingan kedua belah pihak untuk 

kesenangan hati, dan ketenteraman jiwa bukan untuk 

menimbulkan keresahan yang menyebabkan derita. 

b. Nafkah 

Dalam perkawinan lelaki diberi Allah hak riasah 

artinya mcmimpin. Suami yang memirnpin, membelanjai, 

melindungi dan menjaga keselamatan rumah tangga. fadi 

suami yang berkewajiban mernberi nafkah dan 

mcmbelanjai isteri walaupun isteri kaya dan cukup 

namun hak nafkah tidak gugur dari sang suami. Dalam 

surat An-Nisa' ayat 34 : 

' // ,.., .J"'/ , • /,,.,,,:., /.,1 .. / t/.:"'.t' .,,.,,,, ,,,,., .. -.J / / 
(L..,..... , ... ·a~,) .L;J) ~U: ~ l...w.).Jl-~~C>yl-.. ~ a~ ... ~, 
l r • {) • }',, / ~ :.:r -~ 

• /. ./ ., "' ,,.,,.,,'i, <> '1/' ,,, 
C Yt }\..:.Jl). !: "~~~\~~\le_,~~~ r/'l-- / ;.- "' . 

A1tinya: 

"Kman laki-laki itu adalalz pemi111pi11 bagi kawn wanita. of eh 

karena Allah telalz melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laJ.d-laki) telah 

menafkalzkmz sebagian dari hara mereka". (Q.S. An-Nisa': 34) 

Memimpin di sini bukan artinya memaksa dan 

berbuat sewenang-wenang, tetapi menjaga keselamatan, 

berlaku adil dan bijaksana kepada yang dipimpin. Dan 

tidak pula berarti merendahkan wanita karena wanitnpun 

memegang kewaj i ban dan tu gas berat di rumah tangga 

sebagai partner , bukan sebagai pesuruh atau pelayan. 
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H. MANAGEMEN RUMAH TANGGA 

Di dalam mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtea banyak 
hal yang harus diselenggarakan semenjak dari urusan pribadi 
suami isteri, urusan anak sampai masalah kebersihan dan 
pengaturan perabotan termasuk keuangan dan sebagainya. 

Akhir-akhir ini masalah manajemenpun sudah dihubung
hubungkan· pula dengan berhasilnya sebuah rumah tangga. Bahwa 
untuk membina keluarga dan rumah tangga yang sejahtera ahagia 
maka rumah tangga tersebut harus dikelola dengan baik. 

1. Pengertian dan Masalah 

Arti Manajemen 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, manajemen adalah 

kata benda dengan 2 arti yaitu : 

a. Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapa1 sasaran. 

b. Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya 

perusahaan dan organisasi. 

Menurut almarhum Dr. I. Tejasukmana, manajemen 
adalah suatu proses yang terjadi dari jumlah aktivitas menurut 

suatu urutan (sequnce) yang logis meliputi antara lain : 

a. Menganalisis kondisi dan situasi. 

b. Menilai masa depan dengan sistem forecasting. 

c. Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

d. Menetapkan patokan-patokan atau standar tentang hasil

hasil pekerjaan. 
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e. Menggariskan jalan yang akan ditempuh atau menyediakan 
jawaban-jawaban untuk persoalan-persoalan yang mungk.in 
terjadi. 

f. Menetapkan penjadwalan, prioritas, program kerja, 
pembagian kerja, menyusun anggaran dan sebagainya. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa manajemen adalah 
suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur dan 
memimpin serta menggerakkan orang untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. 

Manajemen mengandung aneka macam kegiatan antara 

lain: 

a. Perencanaan (Planning) artinya : membuat rencana kerja, 
jalan atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta 
menetapkan tujuan yang akan dicapai. 

b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu : pengaturan dan 
tata kerja dalam melaksanakan rencana pekerjaan 
termasuk meresapi adanya tujuan bersama, adanya pola 
yang menetapkan pembagian tugas wewenang serta 
hubungan antara kerja dengan petugas, menaati peraturan, 
disiplin dan herarchi dalam pekerjaan dan sebagainya. 

c. Pengarahan (Directing/leading) artinya : pemimpin dan 

kepemimpinan yang akan mem1mprn dan mengatur 

jalannya semua rencana. 

d. Pengawasan (Controlling) yaitu mengontrol dan 
mengendalikan apakah semua rencana berjalan lancar 

atau apakah hasil peke1jaan sesuai dengan standar yang 

diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau 
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terdapat kelainan-kelainan yang harus diperbaiki. Dalam hal 
ini hams ada kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan 

sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan sedini mungkin. 

e. Koordinasi yaitu kerjasama dengan pembagian tugas dan 
wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa 

koordinasi antara unsur-unsur yang berkepentingan semua 

rencana tak mungkin dapat berjalan lancar dan tujuan yang 

menjadi sasaran tak mungkin tercapai dengan berhasil. 

2. Mungkinkah manajemen modern diterapkan dalam kehidupan 

keluarga dan rumah tangga? 

Menurut para ahli pada beberapa negara Baral dengan 
masyarkatnya yang sudah sedemikian maju ditambah dengan 

inkam perkapita yang cukup tinggi pelaksanaan manajemen 

rumah tangga berhasil dengan baik dan menggembirakan. 

Di negara yang baru berkembang seperti Indonesia yang 

sebagian besar rakyat masih miskin dan hidup dengan cara 

tradisional pelaksanaan manajemen modern dalam rumah tangga 

baru mulai dirintis, akan tetapi jika dilihat jauh ke dalam filsafat 

hidup bangsa Indonesia maka sebenarnya prinsip-prinsip 

manajemen modern dan perencanaan, pengorganisasian 

pengarahan dan pengawasan, sudah diterapkan dalam kehidupan 

keluarga dan rumah tangga walaupun tidak secara teratur dan 

berurutan. 

Nenek moyang kita dahulu dalam menetapkan dan 

memilih calon menantu terlebih dahulu mengadakan rapat 

keluarga untuk membuat rencana kerja, membagi tugas dan 
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membuat penilaian terhadap sang calon, latar belakang 

keluarganya dan harapan masa depannya. Jika diantara angg,ota 

rapat yang hadir ada yang mengetahui cacat dan kekurangan

kekurangan sang calon menantu baik cacat pribadi atau cacat 

orang tuanya maka pilihan tidak jadi dijatuhkan. 

Demikian ketat orang-orang tua dahulu merencanakan dan 

menilai kehidupan masa depan rumah tangga anak 

kemenakannya, sehingga kadang-kadang menyulitkan mereka 

sendiri dan kadang-kadang cenderung kepada mempersubur 

poligami karena memilih orang-orang yang telah beristeri yang 

mereka anggap memenuhi persyaratan. 

Mendasarkan pilihan pada "bibit, bebet dan bobot" adalah 

usaha logis untuk mengelola kehidupan rumah tangga dan masa 

depan anak-anak muda, dan banyak lagi cara-cara Iain untuk 

menyelamatkan rumah tangga dan membina kehidupan keluarga 

sakinah (happy family life) umpama membina hubungan baik, 

kunjung-mengunjungi, hormat-menghormati, mengatur keuangan, 

disiplin dan sebagainya, semuanya merupakan pengalaman 

sebagai prinsip-prinsip manajemen modem tanpa disadari. 

Benar kehidupan bangsa kita amat bervariasi, ada yang kaya, 

yang miskin, yang terpelajar, yang buta huruf, yang hidup secara 

tradisional dan ada yang telah hidup seperti keluarga-keluarga di 

Barat, tetapi untuk menetapkan manajemen modern dalam 

keluarga dan rumah tangga bangsa kita rasanya tidak ada 

kesulitan walaupun persyaratannya bagi golongan terbesar masih 

jauh dan berat. 
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3. Arti Berumah Tangga 

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia yang normal. Perjodohan adalah ikatan yang paling 
mesra dari segala macam ikatan dan hubungan manusia. 

Menurut Undnag-undang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di sini jelas bahwa perkawinan adalah ikatan dalam 

ajaran Islam disebut aqad (ijab kabul) antara dua jenis bani 
Adam yang saling mencintai, hubungan rnereka bukan hanya 
menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala macam 
keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling 

membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan 

diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak 

terpisahkan, keduanya harus memikul bersarna tanggung j a wab 

saling rneng1s1 dan saling tolong-menolong dalam 

melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. 

4. Apa yang harus dikelola? 

Masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga dan 

keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarakat. 

Kehidupan agama, keamanan masyarakat, ketenangan hidup 

setiap orang tergantung kepada kesejahteraan keluarga dan 

rumah tangga. 

Tidak ada suatu instansi dalam kehidupan ini yang 

fungsinya melebihi fungsi keluarga dana rumah tangga. 

Keluarga dan rumah tangga adalah pusat segala-galanya bagi 
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setiap orang baik untuk pendidikan, pembinaan watak dan 
kepribadian, moral dan akhlak serta rasa sosial, cinta dan 
kasih sayang. 

Dengan demikian jelaslah betapa berat dan suci beban 
yang akan dipikul dan diemban oleh pasangan suami/isteri 
dan jelaslah pula bahwa untuk memasuki jenjang perkawinan 
dan mendirikan rumah tangga bahagia diperlukan persiapan 
yang matang fisik dan psikis diperlukan rencana hari depan 
yang disepakati bersama, diperlukan penilaian kepada 
kemampuan yang ada, apa yang harus dikembangkan dan apa 
ynang harus diperbaiki dan disempurnakan termasuk rumah 
yang akan ditempati dan sumber atau pencaharian untuk biaya 
hidup. 

Begitupun tujuan perkawinan dan hakikat keluarga harus 
jelas dan dihayati. Tuj uan harus disepakati, harus ada 
keharmonisan bersama dalam merencanakan cita-cita hari 
de pan. 

Kebahagiaan tidak mungkin tercapai jika tujuan dan cita
cita hidup mereka bertentangan. 

Kebulatan tekad mencapai tujuan harus terjalin dengan 

indah, harus ada usaha dan aturan main yang sama-sama 
disenangi, pola dan pembagian tugas yang adil, disiplin dan 
hubungan kerja yang harmonis. Sewaktu-waktu rencana kerja 

harus dikontrol, kehidupan keluarga harus dikendalikan, 
diawasi dan diamati, apakah semua berjalan menurut rencana, 

apakah tujuan berhasil tanpa rintangan, ataukah ada kesulitan 

dan aral melintang, atau ketegangan yang harus diredakan 
atau disiplin dan kewaspadaan yang harus ditingkatkan. 
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Kemampuan suami sebagai kepala keluarga harus pula 
selalu mendapatkan sorotan. Sebagai pemimpin suami harus 
mempunyai pandangan yang luas, mampu menilai dan melihat 
titik kelemahan atau sumber kesalahpahaman serta mencari 
jalan mengatasinya. 

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 
"Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga". 
Sebagai kepala keluarga suami harus memiiki wibawa dan 
menguasai berbagai ilmu, keahlian dan bermacam 
keterampilan serta kondisi mental yang sehat. Banyak orang kawin 
asal kawin dan banyak pula suarni yang tidak mampu memimpin 
dan dijadikan teladan dalam keluarga. 

Ada pula kalangan muda yang kadang-kadang 
berpendapat bahwa dengan modal cinta seolah-olah semuanya 
sudah heres. Padahal kehidupan penuh oleh seribu satu rahasia 
yang dapat di emban hanya oleh orang yang mempunyai 
pengetahuan, kterampilan dan kemauan serta iman kepada 
Allah Tuhan Yang Maha Esa. 

Khusus untuk suami sebagai kepala keluarga yang 
memegang pimpinan tertinggi (Top Manager) dalam rumah 
tangganya diperlukan persyaratan melebihi menejer biasa. 
Begi tu pun sang isteri sebagai ibu rumah tangga harus 
menguasai berbagai ilmu pengetahuan terutama biologi, 
psikologi dan lain-lain yang sangat berguna dalam 
mendampingi suami dalam mengemban tugas kekeluargaan. 
Pada waktu ini pengetahuan tentang seks, tentang keluarga 

berencana (termasuk jumlah anak) tak pelak lagi harus pula 

dikusai. 
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Dan jangan lupa bahwa untuk menjadi kepala keluarga 
atau ibu rumah tangga yang baik dengan ilmu pengetahuan 
yang memadai diperlukan persiapan dan latihan yang terarah 
sehingga mereka dapat menjadi ibu dan ayah yang baik, 
menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak dan keturunannya 
dibeh1kang hari. Untuk ini semua perlu "manajemen keluarga 
dan rumah tangga". 

5. Peran Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga 

Tidak seorangpun meragukan betapa besar dan penting 
seorang ibu dalam rumah tangganya. 

Ibu adalah partner dan teman sekerja sang suami ibu dan 
ayah sama-sama memegang peranan, sama mempunyai hak 
dan kewajiban serta kedudukan penting dalam keluarga dan 
rumah tangganya. Pasal 3 ayat l berbunyi "Hak dan 

kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan 
suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 

"Walaupun ayah menjadi kepala keluarga namun yang 
bergulat mengatasi bermacam-macam kesulitan memegang 
dan mengelola roda kestabilan rumah tangga adalah ibu. 
Predikat "lbu Rumah Tangga" yang dianugerahkan kepada 

seorang isteri sungguh tepat yang oleh Islam disebut 

"Baai'yah atau Mudirah" dan merupakan jalan menuju hidup 

bahagia. Islam menetapkan isteri sebagai pemimpin rumah 
tangga sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang artinya 

"Wanita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang 

dibuatkan suaminya" dan sebuah makalah yang berati "rumah 

tangga sebagai suatu kerajaan, Maha Ratu dan pemimpinnya 

adalah wanita". 
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Bagi seorang itu yang betul-betul menghayati tugas 
rumah tangganya akan merasakan betapa berat tugas-tugas 
kerumahtanggaan terse but bai k fisik maupun mental. 
Terutama bagi ibu-ibu muda yang berkarya atau sebutlah 
wanita karier, sesungguhnya beban dirumah tangga terasa 
amat melelahkan dan menyita pikiran, tetapi disanalah 
terdapat banyak keindhan dan kenyamanan. 

Dalam hal ini manajemen moern pasti dapat menolong 
ibu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih-lebih 
bila ditunjang dengan do oleh pengertian, kesadaran dan 
kesabaran suami. 

Tugas ibu terutama di bidang pelayanan dan merawat 
keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak serta 
mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan fungsi ibu 
dalam 3 dimensi yaitu sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagai 
anggota masyarakat dengan hak dan kewajibannya. 

Beruntunglah seorang wanita jika mendapat suami yang 
baik yang memahami tuganya dengan penuh pengertian. 
Tetapi jika dapat suami yang bersifat egois, mau menang 
sendiri dan tidak toleran maka beban berat akan bertambah 
dengan derita yang menyiksa yang tidak akan dapat diatasi 
walaupun rumah tangga diatur dengan manajemen modem 
sekalipun. 
Oleh sebab itu disamping manajemen maka pengertian suarni 
amat menentukan bagi sukses dan tidaknya tugas isteri di 
rumah tangganya. 

6. Tujuan Perkawinan dalam Islam 

Sebagaimana sudah kita maklum tujuan tertingi 

perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan suatu 

Modul Pelarilian Motivator Keluarga Sakinali 



kehidupan keluarga yang aman tenteram, rukun dan damai 
"sakinah" yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang 

(happy family life) sebagaimana firman Allah dalam surat Ar
Ruum ayat 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenang kepadanya dan dijadikan oleh-Nya diantaramu rasa 

cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. 30 Ar

Ruum: 21). 

Jika kita meminjam istilah manajemen modern di antara 
prinsipnya adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak 
dicapai, maka dalam perkawinan Islam tujuan dan sasarannya 
jelas dan terang, yaitu : 

a. Membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan 
bahagia. 

b. Hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi 

c. Melanjutkan dan memelihara keturunan manusia 

d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 
membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata 
lain menyalurkan naluri seksual secara halal. 

e. Membina hubungan kekeluargaan yang akrab dan 
memperat silaturrahim antara keluarga. 

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang demikian suci 
dan agung Islam menetapkan berbagai patokan dan pola yang 
harus dilalui, direncanakan dan dilaksanakan semenjak dan 

memilih jodoh, menentukan siapa yang boleh dikawini dan 

yang tidak boleh, penilaian terhadap calon suami atau isteri, 
penetapan wali dan aqad, yaitu ijab dan qabul sampai 
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kepada rukun dan syarat-syarat nikah, mahar, nafkah dan 

seterusnya. 

Dalam memelihara perkawinan dan kebutuhan keluarga 
Islam mengajarkan bagaimana sebaiknya sikap suami dan 
is.teri, pembagian tugas dan wewenang, hak dan kewajiban 
yang harus ditunaikan sampai kepada mua'syarah yang baik 
memupuk segala yang akan menguntungkan dan 

meninggalkan semua yang akan merugikan. 

Ajaran Islam jug menentukan kedudukan suami sebagai 
pemimpin keluarga yang akan memimpin dan mengendalikan 
bahtera rumah tangganya. Malahan opini dunia sampai 

sekarang cenderung menetakan sang suami sebagai kepala 
keluarga adalah bersumber pada ajaran agama (terutama 
Kristen dan Islam).Disamping kedudukan suami, Islam 
mengatur pula kedudukan isteri dan anak-anak serta anggota 

keluarga lainnya.hak dan kewajiban sampai kepada hadhanah, 

hak waris dan nasab. termasuk kedudukan anak angkat dan 
sebagainya. 

Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bagaimana suami 
dan isteri harus menjaga keutuhan rumah tangga serta selalu 

mengontrol jalannya kehidupan keluarga dengan penuh kasih 

sayang, sabar dan penuh tanggungjawab. 

Malahan jika terjadi perselisihan, Islam memberikan 

petunjuk agaimana mengatasi dan menyelesaikan perselisihan 

tersebut. Jika perlu keluarga kedua belah pihak harus 

dilibatkan (Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha). 

Lebih lanjut Islam menanamkan kewaspadaan yang tinggi 
terhadap suami agar memelihara anak isterinya dengan 
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baik karena sewaktu-waktu keadaan mungkin berubah atau, 

firman Allah surat at-Taghabun ayat 14 yang artinya: 

"Hai oran9 yan9 beriman, sesungguhnya diantara i steri -

isterimu dan anak-anakmu ada yang meryadi musuh bagimu., 

m~a berhati-hatilah kamu terhadap mereka, danjika kwnu 

memaajkan dan tidalc memarahi seta mengampuni mereka 

sesunggulmya Allah Maha Pengampun. dan Maha Penyayang. 

Dari ketentuan-ketentuan di atas nyatalah bahwa prinsip 
manajemen modern planning, organizing, directing, 

controlling dan sebagainya terdapat dalam urutan ajaran 

perkawinan Islam, malahan manajemen rumah tangga muslim 

bukan buatan manusia atau hasil buah pikiran manusia, tetapi 

datang dari Allah untuk mengatur kehidupan hambaNya, 

Maha Pencipta dan Maha Agung. 

7. Kesejahteraan Keluarga 

Tujuan dari mengatur rumah tangga dengan manajemen 

yang baik adalah demi tercapainya apa yang disebut "rumah 

tangga sejahtera bahagia" atau kesejahteraan keluarga. 

Sampai dimanakah sebuah keluarga dapat disebut 

keluarga sejahtera? 

Keluarga sejahtera ditentukan oleh terpenuhi atau tidak 

kebutuhan keluarga tersebut. Jika setiap orang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun secara minimal 

sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki 

maka orang itu dapat disebut sejahtera. 

Adapun kebutuhan pokok manusia adalah sebagai 

berikut: 
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a. Kebutuhan vital biologis atau kebutuhan jasmani umpama 
pakaian. makanan, perumahan, pemeliharaan, kesehatan 

d~n sebagainya. 

b. Kebutuhan rohani umpama filsafat hidup, agama, moral, dan 
lain-lain. 

c. Kebutuhan sosial kultural umpama pergaulan, 
kebudayaan dan sebagainya. 

Semua kebutuhan ini saling kait-mengait dan secara 

minimal harus terpenuhi untuk dapat disebut sejahtera. 

Selain itu penting pula diketahui bahwa setiap orang 
memiliki sumber alamiah atau potensi yang ada dalam dirinya 
scbagai karunia dari Allah SWT kepada sctiap orang yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hi dup 

yaitu : 

a. Sumber yang ada pada manusia, yaitu tenaga, minat dan 
kesanggupan, ilmu penetahuan dan keterampilan. 

b. Sumber non manusia yaitu : waktu, uang, materi dan 

fasilitas mpum yang dalam sekolah-sekolah kesejahteraan 
keluarga dikenal dengan sebutan 6 M yaitu : Man, 

Money, Methode, Material, Machine, dan Market. 

Semua sumber ini hams ditata dengan baik untuk dapat 

dimanfoatkan bagi kesejahteraan hidup. 

Bagaimana menggunakan atau mengatur potensi dan 

sumber yang dirniliki untuk mencapai keluarga sejahtera? 

a. Menggunakan tenaga dan sumber-sumber lainnya 

yang ada pada keluarga (manusia). 
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Tenaga atau kekuatan ialah man power yang ada 
pada setiap orang. Manusia dikaruniai Tuhan tulang 
belulang dan kekuatan fisik dan psikis yang cukup untuk 
kelangsungan hidupriya. 

Tenaga untuk mencari rezeki, untuk mengerjakan 
keperluan rumah tangga, untuk menempuh jarak jauh dan 
jarak dekat pada manusia primitif. Pada zaman modern 
tenaga manusia anyak ditunjang oleh alat-alat modem 
umpama bis, kereta api, peralatan etektronika dan 
sebagainya, yang dapat menambah kemampuan 
menguasai sarana untuk kesejahteraan, walaupun 
sebenarnya keb.utuhan manusia bertambah pula. 

Yang penting bagaimana mempergunakan dan 
mengatur tenaga untuk kesejahteraan, jangan terlalu 

doboroskan sehingga merusak kesehatan dan jangan pula 
disimpan (pemalas) padahal keperluan amat banyak. 
Begitu juga minat dan kemampuan. 

Minat harus dipupuk do disuburkan agar selalu hidup 
dan menyala apalagi pada anak-anak. Orang tua 
berkewajiban menumbuhkan minat yang baik untuk hari 

depan anak-anak. 

Minat disebut juga motivasi yaitu dorongan atau 
kehendak yang menyebabkan seseorang berbuat atau 

bertindak. Minat harus diiringi dengan kemampuan 

melaksanakan, walaupun minat setinggi langit tapi tanpa 

kemampuan berbuat is akan menjadi khayalan hampa 

yang tidak berguna. 

Minat dan kemampuan harus pula ditata dengan baik 
untuk mencapai kesejahteraan Adapun ilmu pengetahuan 
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tak ragu lagi merupakan mata air yang tak habis-habisnya 
yang dapat dipakai untuk mencapai kesejahteraan. 

Dengan ilmu penetahuan banyak masalah dapat 
dirampungkan dan banyak problem dapat dipecahkan. 
Tanpa penetahuan urusan yang ringan menjadi berat dan 
yang mudh kadang-kadang menjadi sukar. 

b. Mengatur·keuangan dan sumber-sumber non manusia. 

Uang memegang peranan penting dalam keluarga; 
tanpa uang banyak maksud yang tidak sampai. Sering 
terjadi perselisihan masalah perceraian karena masalah 
uang. Dan ini tidak terjadi hanya pada keluarga yang ber
penghasilan rendah tetapi juga pada yang berpenghasilan 
tinggi. 

Itulah sebabnya masalah keuangan harus ditata dengan 
baik terutama bagi yang berpenghasilan rendah 
perencanaan keuangan harus benar-benar dapat 
dilak.sanak.an secara teratur. 

c. Mencatat uang keluar masuk 

Pertama-tama hams dicatat besarnya penerimaan atau 
uang masuk setiap bulan, kemudian dicatat pula besamya 
pengeluaran, Pengeluaran harus dibagi dalam pos-pos 
penting, kemudian setengah penting, darurat tak terduga 

dan sebagainya. 

Sebaiknya disediak.an kotak atau pos khusus untuk 

setiap pengeluaran umpamanya : 

1) Pos pengeluaran untuk keperluan dapur 

2) Pos pengeluaran untuk keperluan kesehatan 
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3) Pos pengeluaran untuk hal-hal sosial dan ibadah 

4) Pos pengeluaran pendidikan anak-anak 
5) Pos pengeluaran talc terduga dan sebagainya. 

Dalam menuliskan uang keluar masuk perlu 
dicamkan bahwa uang keluar tidak boleh lebih besar dari 
uang masuk, setidak-tidaknya harus di bu at neraca 
berimbang supaya tidak terjerumus ke dalam dunia 
hutang apalagi dunia kredit yang akhimya dapat menjerat 
seumur hidup. Adapun pengeluaran mungkin saja tidak 
sama setiap bulan, ada pos kelebihan atau kekurangan 
atau tak terpakai sama sekali, maka kecakapan dan 
kebijaksanaan seorang ibu rumah tangga sangat 
menentukan untuk menjadikan pengeluaran tetap 
berimbang. 

Perencanaan harus fleksibel sehingga jika terjadi 

suatu pos kelebihan hendaknya dapat dipakai untuk 
menutup yang kekurangan atau keperluan lain yang lebih 

mendesak. 

d. Menabung 

Walaupun penghasil kecil sebaiknya harus dibiasakan 
hidup berhemat dan sedapat-dapatnya dapat menabung 

setiap bulan walaupun sedikit. 

Menabung sangat perlu untuk menghadapi hari-hari 
suram atau untuk keperluan mendadak. Sering keluarga 

bingung menghadapi kesulitan-kesulitan yang mendesak 

padahal untuk meminjampun tidak mudah, tetapi jika 

keluarga bisa menabung maka uang tabungan dapat 

dipakai sewaktu-waktu. 
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e. Menambah Penghasilan 

Walaupun sudah ada penghasilan bulanan sebaiknya 
setiap keluarga berusaha menambah penghasilan sesuai 
dengan kemampuan. Semua sumber dan potensi yang ada 
pada keluarga dapat dimanfaatkan untuk menambah 
penghasilan. 

Waiau tersedia 24 jam siang dan malam, terserah 
keluarga membaginya untuk kerja pokok, istirahat, kerja 
sarnbilan dan sebagainya. Begitu juga keterampilan yang 
dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menambah 
pemasukan. Fasilitas umumpun banyak tersedia untuk 
menunjang keluarga mengejar·kesejahteraan. 

Yang penting setiap keluarga harus tertanam sikap 
yang mantap menghadapi soal keuangan umpama : 
1) Tekad yang kuat untuk memberi kecukupan uang 

2) Menghindari sifat malas dan cepat putus asa 

3) Rencana kerja yang diikuti dengan disiplin 

4) Hemat dan mampu mendahulukan yang lebih penting 

S) Mengurnpulkan dulu baru belanja 

6) Tidak membiasakan diri dalarn cara hidup konsumtif. 

Dalarn masalah keuangan prinsip-prinsip manajemen 
sudah harus diterapkan dengan baik umpama, bagaimana 

membuat rencana untuk menambah penghasilan, 
bagaimana mengerakkan anggota keluarga untuk 

mencapai tujuan yang dalam hal ini adalah kecukupan 

keuangan atau bagaimana memenuhi kebutuhan yang tak 
terbatas dengan daya dan dana yang terbatas, bagaimana 
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mengontrol pengeluaran supaya tidak melampaui budjet 
yang telah digariskan. 

Pokoknya potensi dan sumber yang ada pada 
keluarga harus ditata dan diatur atau direncanakan sebaik
baiknya untuk jangka pendek atau jangka panjang, untuk 
harian, bulanan atau tahunan. Pengawasan terhadap 
rencana dan aturan yang dibuat amat perlu untuk 
mengetahui mana yang berjalan dengan baik, mana yang 
tidak harus diteruskan dan mana yang hams diperbaiki, 
direvisi, dan disempurnakan. 

Kemudian penilaianpun penting pula, artinya menilai 
apa yang sudah dikerjakan apa semua sudah sesuai 
dengan rencana atau ada yang masih ketinggalan. 

Setiap keluarga ingin hidup bahagia tetapi untuk 
mencapainya amat tergrrntung pada kebijaksanaan dan 

mempergunakan sumber-sumber dan fasilitas yang ada 

disekelilingnya. 

8. Cara Pendekatan 

a. Pertama-tama diberikan arti dan kepentingan manajemen 
untuk mengatur kehidupan rumah tangga, bahwa 

manajemen yang tadinya pemakaiannya terbatas dalam 
memimpin dan mengurus perusahaan atau industri tetapi 

sekarang telah menjangkau ruang lingkup yang demik.ian luas 
termasuk bidang keluarga dalam rumah tangga. 

b. Perin dijelaskan adanya pengaruh positif dari mengatur 

rumah tangga dengan manajemen modern demi ter
capainya kehidupan yang sakinah, sejahtera dan bahagia 

dalam keluarga. 
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c. Usahakan memberikan contoh kalau perlu dengan tabel 
bagaimana mengatur keuangan, mengatur pembagian 
kerja, mempergunakan waktu dan keahlian untuk 
membina kesejahteraan keluarga dan kedamaian rumah 
tangga. 

d. Anjuran kepada masyarakat supaya mempelajari ilmu 
manajemen walaupun dasar-dasarnya saja demi 
kemampuan diri untuk memimpin dan mengatur 
kehidupan keluarga dan rumah tangga. 

e. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa rumah tangga dan 
penghasilan yang kecil sekalipun jika ditata dengan baik 
pasti hasilnya lebih memuaskan daripada penghasilan 
besar tetapi tidak diatur dan ditata dengan rapi, sehingga 
kadang-kadang pengeluaran lebih besar dari pendapatan. 

f. Penting pula memberi pengetian kepada suami dan isteri 
bahwa dalam memimpin dan mengatur rumah tangga 
diperlukan rasa dan karsa atau seni dan kecerdasan untuk 
merasakan dan melihat letak kelemahan atau 
ketidakseimbangan,. kemudian kemampuan mencari jalan 
untuk mengatasi atau memperbaiki, atau merevisi sektor

sektor yang lemah dan sebagainya. 

I. KESEHATAN KELUARGA 

348 

Pengertian dan Masalah 

Menurut WHO (World Health Organization) 

"Health is a complete state of physical, Mental and, not merely the 

absence of disease or intemity". 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah 



Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1960 

"Sehat atau kesehatan adalah keadaan yang meliputi 
kesehatan Badan, Rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya 
keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan". 

Sesuai dengan arti (definisi) sehat tersebut di atas, maka ruang 
lingkup pembahasan kesehatan keluarga meliputi sebagai 
berikut: 

1. Kesehatan Badan Jasmani anggota keluarga 

2. Kesehatan Rohani (Mental) keluarga 

3. Kesehatan Sosial (Moral) keluarga 

Kategori sehat dan tidak sehat 

1. Manusia hidup tersusun dari dua organ/badan/tubuh yaitu 

a. Badan jasmani, raga soma 

b. Badan rohani, jiwa atau psychee 

Adapun Sehat Badan/Jasmani, adalah suatu kondisi 
dimana badan/jasmani bebas dari penyakit, cacat dan 

kelemahan dan Sehat Rohani, adalah kondisi rohani yang 
kuat. Kondisi kekuatan rohani disebut juga "Mental" jadi 
"Sehat Badan Rohani" adalah suatu kondisi "Mental yang 
Tangguh", mampu mengendalikan diri, tidak emosional, 
memiliki sifat-sifat/perasaan-perasaan sabar, ikhlas, taat 
(disiplin yang tinggi), penuh kasih (sayang, pemaaf), sadar 
dan· mengakui atas segala konsekuensi dan lain sebagainya. 

Dalam agama Islam, struktur rohani/jiwa yang sehat itu 
adalah rohani jiwa yang memiliki atau telah diisi "Iman" 
Islam dan ihsan. 
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Adapun Sehat Sosial, ialah pribadi dengan nilai-nilai 
sosial yang tinggi atau nilai-nilai moral yang luhur. Insan 
yang sehat sosialnya adalah insan yang bermoral. 

Sebagai bangsa Indonesia, ukuran (barometer) nilai-nilai 
moral tersebut adalah nilai-nilai Moral Pancasila. 

Manusia yang senang melakukan pekerjaan-pekerjaan 
a-moraUa-sosial adalah manusia yang tidak sehat sosialnya. 
Termasuk pekerjaan a-moral atau a-sosial, adalah orang yang 
suka melakukan 5 M yaitu : 
MADAT, MADON, MAEN, MALING dan MINUM 

Dalam kategori orang yang tidak sehat sosialnya termasuk 
pula: 

a. Orang yang tidak bisa berkomunikasi sesama manusia 
dengan baik, karena selalu ingin menang sendiri, tak mau 
menerima pendapat orang lain, sekalipun pendapat 
tersebut baik dan benar. 

b. Orang yang Ego-Centris, yaitu kehidupan sosial yang 
tidak sehat, antara orang lain bertingkah laku sebagai 
berikut: 

Selalu mementingkan diri pribadinya tanpa perduli 
terhadap lingkungannya baik manusia, hewan maupun 
tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, apakah perbuatannya 
itu berakibat buruk terhadap lingkungannya atau tidak. 
Tingkah laku/perbuatan macam misalnya : penebang 
hutari liar, pemburu yang membabi bu ta, nelayan/ 

penangkap ikan dengan born, pemerkosaan hukum dan 

peraturan, atau orang yang melakukan segala macam cara 
dan usaha demi kepentingan pribadi semata tanpa 

menghiraukan akibat buruk terhadap lingkungannya. 
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2. Akhlaq adalah perwujudan insan yang sehat mental dan sehat 
sosial. 

Wujud dari pribadi insan yang bermental kuat serta 
bermoral luhur di dalam agama Islam dikenal dengan istilah 
"Berakhlaq". 

Orang berakhlaq ditandai dengan tingkah laku : 

- Moral yang luhur dan 
- Mental yang tangguh. 

Inilah sifat dan sikap insan berakhlaq atau insan muttaqin. 

Adapun orang yang tidak berakhlaq, karena tidak memiliki 
landasan iman kepada Allah SWT, maka ia tidak akan 

memiliki moral yang luhur serta mental yang tangguh, 

melainkan sebaliknya ia bersifat dan bersikap : 

- Moral rendah 

- Moral lemah. 

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Penyakit 

1. Yang perlu diketahui dalam mempelajari/mengenal penyakit 

ada 3 hal yaitu : 

a. Macam penyakit, 

b. Gejala penyakit, dan 

c. Penyebab penyakit. 

a. Macam Penyakit, pada dasarnya hanya 2 jenis penyakit 

ialah: 

1) Penyakit Moral/Sosial, dimana nilai-nilai moral/sosial 

yang menurun atau tidak ada. 

2) Penyakit mental, yang terdiri atas dua pula yaitu, 

mentaljasmani dan mental rohani. 

Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah 351 



Penyakit mental jasmani, adalah sakit/penyakit yang 
timbul akibat ketidakmampuan tubuh jasmani untuk 
memikul beban fisik. 
Umpama : Serangan kuman-kuman, situasi cuaca, 
trauma-trauma dan lain-lainnya. 

Penyakit mental rohani adalah sakit/penyakit yang 
timbul akibat ketidakmampuan tubuh rohani untuk 
memikul beban bathin/psychic. 
Umpama : Beban rohani yang bermanifes pada 
kejiwaan. Ini yang disebut samati-psychic, misalnya: 
orang yang diamputasikan kakinya, menjadi depressi/ 
pendiam akhimya sakit jiwa. 

Behan rohani tapi bermanifes pada raga ini yang 
disebut psycosomatic, misalnya : gadis yang ditinggal 
kekasihnya lari atau kawin dengan wanita lain, lalu 
timbul penyakit asmanya atau eksimnya dan lain
lain. 

b. Gejala Penyakit 

Yang dimaksud penyakit moral-sosial, adalah nilai-nilai 

moral/sosial yang menurun atau hilang sama sekali 
misalnya: 

1) Suka memeras orang, menyakiti hati. 

2) Menipu, memalsu. 

3) Senang mencelakakan orang lain. 

4) Tingkah laku/perbuatan yang aneh-aneh yang 
membikin orang lain tersakiti hatinya, tertekan 

bathinnya dan lain-lain. 

5) Perbautan PKI dengan G.30S-nya. 
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Sedangkan penyakit mental, pada umumnya akibat beban 
yang dipikulnya baik oleh jasmani ataupun rohani taraf 
pertama akan memberikn gejala crossing yakni 
psychosomatic ataukah somate-psychic, bergantung 
kepada derajat beban mental yang dialami juga kekuatan 
mentalnya sendiri. 

Setelah itu pada akhirnya akan timbul gejala fisik/ 
jasmaninya atau pada psychis/rohaninya. 

Gejala psyche-somatic umpamanya: 

1) Tidak ada nafsu makan. 

2) Pusing··pusing, tidak dapat tidur. 
3) Jantung berdebar-debar 
4) Ujung tangan dan kaki rasa dingin dan lain-lain. 

Gejala Somate-psychic : 

1) Menjadi pendiam, tidak mau bicara 

2) Apathis, tidak periang lagi 
3) Senyum sendiri dan lain-lain. 

Penyakit fisik/jasmani, jasmani jatuh sakit antara lain : 

1) Penyakit jantung. 

2) Penyakit paru-paru. 
3) Penyakit perut dan lain-lain. 

c. Penyebab Penyakit 

Setiap penyakit ada penyebabnya, yang merupakan beban 
pada tubuh hingga mengakibatkan tubuh jatuh sakit. 

Pada garis besarnya penyebab penyakit tersebut, datang 

dari 3 (tiga) arah yak.ni : 
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1) Datang dari arah atau berasal dari unsur-unsur fisika, 
maka disebut/dinamai psysycogeen : unsur-unsurnya 
antara lain : 

Kuman-kuman : TBC, Cholera, dysentri, dll. 
Virus : Influenza, cacar, lepra, dll. 
Cuaca : Hawa dingin, udara panas, hujan, angin, 
dll. 
Traumata : Benturan, tabrakan, dipuk'UI/ tempeleng 
dan lain-lainnya. 

2) Datang dari arah atau berasal dari unsur-unsur 
kejiwaan, yaitu dari unsur perasaan yang belum ihsan 
(belum tangguh), unsur-unsumya antara lain : 

Rasa sedih yang sangat 
Rasa takut yang mencekam 
Rasa kecewa yang menyiksa 
Rasa marah yang membara dan lain-lain. 

3) Datang dari arah atau berasal dari unsur-unsur 
matapsysyc atau supranatural, masalah meta-physic 
atau supra natural adalah masalah yang dapat dipahami 
dan dimengerti oleh akan atau ratio, tetapi akan dapat 
dimengerti oleh unsur religi yang telah diisi dengan 
1man. 

Unsur-unsur dari meta-physic atau supranatural m1, 
ialah umpama dosa-dosa. 

Orang mencuri umpamanya, walaupun tidak ada yang 
melihat, tapi merasa berdosa dan merasa dikejar-kejar 
oleh dosanya. 
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Proses terjadinya Penyakit Mental dan Moral. 

1. S. Freud (Phycholog Jerman) berkata: 

a. Manusia hidup mempunyai prinsip hidup, ingin hidup 
senang, bahagia sehat, sejahtera dan sebagainya. 

b. Apabila manusia dalam kehidupannya menghadapi kenyataan 
yang andlust, yakni yang negatif, seperti tidak senang, tidak 
bahagia dan sebagainya, maka orang tersebut pasti akan 
mengadakan kompensasi atau pelarian. 

Prof. Arnold Toynbee (Filosof dan ahli sejarah Inggris) berkata: 
Tak ada suatu jiwapun yang hidup di dalam dunia ini terlepas 
bebas dari tantangan, ini untuk dipikirkan oleh dirinya tentang 
rahasia alam semesta. 

Penjelasan: 

Manusia yang tidak beriman, ia tidak berakhlaq, berarti tidak 
merniliki moral yang luhur dan mental yang tangguh/kuat, 
bahkan sebaliknya ia mempunyai kondisi moral rendah dan 

mental lemah. 

Disaat seseorang menghadapi problematik kehidupan yang talc 

mau diatasinya atau yang merupakan tantangan hidup baginya, 
maka akalnya beku dan ia akan mencari jalan keluar dengan cara

cara yang tidak wajar, ia melarikan diri dari kehidupan yang 

wajar, mengadakan over conpensatie ke arah kebejadan moral 
atau a-moral dan ke arah kelemahan mental/ mental imbalance, 
yang mengakibatkan dirinya jatuh sakit, bunuh diri atau lari 

kepada minuman keras, mabuk-mabukan, menganiaya dan 

menyakiti orang lain dan sebagainya. 
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2. Jenis-jenis Penyakit di dalam Keluarga 

Sebagaimana telah dijelaskan tentang penyebab penyakit 
dan tentang arti sehat, maka jenis-jenis penyakit yang 
menghinggapi keluargapun terdiri atas 3 kelompok atau 
golongan, ialah : 
a. Jenis-jenis penyakit fisik/jasmani. 

b. Jenis-jenis penyakit mental/rohani 

c. Jenis-jenis penyakit moral/sosial. 

Umpamanya: 

Penganiayaan suami terhadap isteri. 

Pemerkosaan bapak terhadap anak. 

Perzinahan. 

Suami jadi "Oom Senang". 
Isteri jadi "Tante Girang". 
Anakjadi "Gongli" 
Anak jadi "Morphinis". 

Berjudi dan melakukan 5 M lainnya. 

011. 

Penanggulangan 

1. Penanggulangan di dalam ilmu kedokteran disebut therapie, 

therapie pada dasarnya ada 2 macam yaitu : 

a. Therapie preventive/pencegahan. 

b. Therapie curative/penyembuhan. 

Demikian pula dasar penanggulangan yang harus 

dilakukan ada 2 macam, ialah : 

a. Penanggulangan preventive/pencegahan. 
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b. Penanggulangan terhadap kasus-kasus yang terjadi 
(curative). 

Adapun penanggulangan preventive terhadap kesehatan 
mental dan moral harus dilakukan jauh sebelum terjadi, 
bahkan justru harus dijaga supaya tidak terjadi kasus penyakit 
mental ataupun moral tersebut. 

Pokoknya menjaga diri supaya tidak terkena penyakit mental lebih 
baik dari pada mengobatinya setelah sakit. 

Usaha-usaha yang dapat kiranya dilakukan antara lain : 

a. Pendidikan akhlaq diintensifkan bahkan ditingkatkan pada 
keluarga-keluarga serta di sekolah-sekolah. 

b. Pendidikan seks menurut Islam telah diberikan semenjak di 
rumah tangga oleh orang tuanya dan di sekolah oleh guru
guru yang kupasan dan bahasannya disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi anak-anak. 

c. Diberikan ceramah "kesehatan sex" bagi remaja meliputi pula 
ceramah soal "cinta" secara ilmiah populer. 

d. Sensor terhadap buku-buku, majalah-majalah, film, video, 

casette, dan lain-lain. 

e. Ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat sebelum nikah 

kepada calon-calon mempelai agar membudaya di 

masyarakat Indonesia. 

f. Lain-lain usaha preventif yang berintikan pengertian 

ajaran agama dan kesadaran hidup sosial. 

2. Penanggulangan kuratif terhadap kesehatan mental. 
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a. Penanggulangan/therapie symptomatis. ialah menghilang
kan/membebaskan dari penderitaan akibat gejala/gejala 
symptomnya. 

b. Penanggulangan/therapie curative; dalam hal ini can 
cu.senya/penyebabnya, kalau problema-problema apa 
yang mengakibatkan jatuh sakit sudah diketahui. 
kemudian berusahalah membebaskan dengan mernakai 
pendekatan keimanan atau keagamaan. 

Studi Kasus : 

Misal. anggota keluarga terserang psychosomatic. 
Penanggulangan symptomatis. tertentu dilakukan oleh dokter. 
Penanggulangan curative. hendaknya dapat dilakukan oleh 
petugas BP4 dengan cara: 

Cari tahu problematikanya/masalahnya 

- Bila yang bersangku~an belum beriman. sadarkan. dan 
tanamkan keimanan kepadanya. 

- Bila telah memiliki iman. tunjukan hikmah dari peristiwa 
terse but apakah kej adian ini merupakan peringatan 
minallah ataukah musibah untuk selanjutnya lakukan 
perbaikan dalam tata cara berumah tangga sesuai ajaran Islam. 

3. Penanggulangan curatif terhadap kesehatan moral. 

Pada umumnya. bahkan boleh dikatakan 100% penyebab dari 

kasus penyakit moral berasal dari Metaphysicogeen. yang 

unsurnya tidak lain ialah dosa-dosa. 

Dalam hal kasus-kasus penyakit moral. tindakan/usaha 

pengobatan terlebih dahulu dan informasi untuk mencari tahu 
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atau agar kita menjadi maklum dari dosa-dosa yang 
bersangkutan, yang disembunyikan (karena yang bersangkutan 
tidak mau berterus terang). 

Dasar-dasar tindakan : 

Cari tahu penyebabnya, apabila jelas dari unsur 
metaphyusicogen, apa unsur dosa-dosanya. 

Apabila yang bersangkutan belum beriman kepada Allah, 
sadarkan bahwa kerawanan yang terjadi akibat tidak adanya 
iman, apabila is telah sadar ingin memiliki iman, berikanlah 
dan tanamkanlah keimanan. 

Apabila yang bersangkutan telah memiliki iman, 
tunjukanlah bagaimana cara-cara membersihkan dosa
dosa dalam ajaran Islam. 

Selanjutnya setelah dilakukan usaha-usaha tersebut oleh 
yang bersangkutan dengan penuh ikhlas, sabar dan 
tawakkal kepada Allah, yang bersangkutan mohonkan 
petunjuk kepada Allah agar dapat dikeluarkan dari 
problematikanya dengan cara yang baik dan benar. 

Studi Kasus : 

Rumah Tangga Tuan A (suami sarjana, isteri sarjana muda, 

anak satu putri 5 tahun), suami tidak betah dirumah, selalu 

ingin marah, anak sernenjak lahir tidak disukai sebagai 

anaknya, gaji penuh diberikan kepada isteri, setiap sore 

ngeluyur dan baru pulang ke rumah apabila mau tidur, tidak 

suka bicara. 

Akibat moral suami ini, isteri terserang penyakit 

psychosomatic. 
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Cara Pendekatan : 

1. Pertama-tama diberikan pengertian tentang makna dan definisi 
sehat kemudian kepentingan kesehatan bagi kehidupan 
keluarga, bahwa hanya keluarga yang sehat dapat merasakan 
nikmat bahagia dan sejahtera. 

2. Perlu dijelaskan bahwa penyakit menghambat kebahagiaan, 
dan bahwa terdapat pengaruh positif dari kesehatan untuk 
mencapai bahagia dan sejahtera. 

3. Terangkan kepada masyarakat bahwa bahaya penyakit 
jasmani sama besarnya dengan penyakit rohani, malahan 
mungkin penyakit rohani lebih berbahaya, termasuk pula 
penyak.it sosial yang mengancam rasa bahagia setiap orang. 

4. Menjaga diri supaya tidak sakit. lebih baik daripada 
mengobatinya setelah sak.it. Dalam hal ini harus dianjurkan 
supaya setiap keluarga berusaha menjaga kesehatannya 
dengan pertama-tama menjaga gizi makanan dan kesehatan 
lingkungan dan menjaga supaya hati tetap lapang, sabar dan 
pemaaf dan dengan masyarakat bergaul baik tidak mudah 
curiga atau buruk sangka. 

5. Haros ditekankan perlunya pelajaran akhlaq dalam keluarga 
karena akhlaqul kharimah menjadi obat mujarab bagi penyakit 
mental dan sosial. 

6. Selanjutnya dijelaskan macam-macam penyakit/penyebabnya 

dan cara menanggulanginya serta usaha untuk menjaga diri 
supaya tetap sehat baik phisik maupun mental. 
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MODULXI 

STRA TEGI PENGEMBANGAN BACA TULIS AL-QUR' AN 

r\. TUJUAN 

1. Urnurn : Agar peserta mempunyai pengertian dan persepsi yang 
sarna tentang pentingnya baca tulis Al-Qur'an dan mampu 
rnernpraktekkan dan mengajarkan baca tulis Al-Qur'an secara 
cepat. 

2. Khusus: 
- Agar peserta dapat menyusun tuntunan cepat membaca dan 

rnenulis Al-Qur'an. 
- Agar peserta dapat menguraikan secara tepat dan benar 

mengenai tata cara membaca dan menulis huruf AlQur ' an. 
- Agar peserta dapat membedakan berbagai macam methode 

cepat membaca tulis Al-Qur'an. 
- Agar peserta mampu mengajarkan metode cepat baca tulis 

Al-Qur'an. 

B. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, 

Diskusi, 
Praktek. 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 

Papan tulis, 

OHP, 

Buku Pedoman, 

Spidel. 
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D. WAKTU 

6 jam pelajaran 

E. TATA RUANG 

Disesuaikan 

F. PROSESPEMBELAJARAN 

a. Pemandu mengadakan brainstorming dan mengajukan 
beberapa pertanyaan sekitar tata cara tuntunan baca Al
Qur' an. 

b. Jawaban dan kata-kata kunci ditulis di papan tulis. 

c. Pemandu pembagikan bahan bacaan tentang tuntunan/tatacara 
baca tulis Al-Qur'an. 

d. Peserta agar membacanya dengan seksama. 

e. Peserta praktek mengerjakan metode cepat baca tulis Al
Qur' an. 

C. MATERI 

Materi terlampir. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN 
BACA TULIS AL-QUR'AN 

A.. PENDAHULUAN 

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW mengandung hal-hal yang berhubungan dengan 
keimanan, ilmu pengethuan, kisah-kisah, falsafah, ketentuan yang 

mengatur tingkah laku dan tata cara kehidupan manusia, baik 
sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial agar 
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Kehadiran AI-Qur'an mestinya disyukuri sebagai perwujudan 

kasih sayang Allah kepada manusia yang bertaqwa bahkan 

terhadap alam semesta, menjelaskan yang haq dan yang bathil, 

mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (nur) yang 

menerangi. Namun pada kenyataannya ada manusia yang tidak 

menyenangi kehadiran Al-Qur'an dan berpaling dari ajarannya, 
bhkan saat ini terdapat indikasi yang sanat memprihatinkan 

dengan surutnya perhatian generasi muda Islam di Indonesia 

terhadap budaya membaca Al-Qur'an, sehingga dalam 
kesehariannya mereka merasa asing terhadap Al-Qur'an. 

Agar Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman 

dalam kehidupan, maka perlu diupayakan pemahaman yang 

komprehensif terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Sebelum sampai 

pada kemampuan memahami dan menggali isi kandungan Al

Qur'an, langkah awal yang sangat mendasar yang harus dilalui 

adalah kemampuan baca tulis Al-Qur'an. 
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B. SIKAP MUSLIM TERHADAP AL-QUR'AN 

Al-Qur'.an adalah Kitab Suci Umat Islam. Oleh karena itu 
sebagai muslim seharusnya mempunyai tanggung jawab moral 
terhadap kitab sucinya tersebut dengan mengimani, mempelajari 
(mulai baca tulis), memahami, menghayati, mencintai, 
mengamalkan dan melestarikan kemumian Al-Qur'an. 

Sebagai Kitab Suci yang terakhir, Al-Qur'an memang telah 
dijamin Allah kelestarian dan kemurniannya, sebagaimana yang 
tercantum dalam Surat Al-hijr (15) : 9, sebagai berikut : 

Artinya: 
"Seszmgguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar rnemeliharanya ". 

Maklumat Allah dalam ayat tersebut menarik untuk 
diperhatikan. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan diri-Nya 

dengan kata KAMI bukan dengan kata AKU. Padahal kita semua 
maklum bahwa Allah adalah Maha Esa (Tunggal), tidak berbilang 
(jamak), lalu kenapa mesti menggunakan kata KAMI? tentu ada 

maksud yang dikehendaki. Sebagian Mufassir menjelaskan bahwa 

manakala Allah menyebut diriNya dengan kata KAMI (nahnu) 

yang dalam istilah Umu Nahwu disebut dengan dhamir mutakallim 

ma'al ghair, mengandung maksud bahwa Allah menghendaki 

keterlibatan makhluqnya dalam melakukan pekerjaan tersebut jadi 

bukan berarti Allah banyak. 

Dalam hal menurunkan Al-Qur'an, Allah melibatkan malaikat 

Jibril, jadi bukan Allah sendiri. Begitu pula dalam hal memelihara Al

Qur'an, Allah menghendaki keterlibatan makhluqnya terutama 

kita yang mengimani Al-Qur'an tersebut. Tanpa keterlibatan kita 
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atau tanpa ada upaya menjaga kemurnian dan kelestarian Al
Qur'an, jangan berharap Al-Qur'an tetap terpelihara, bisa jadi 
Al-Qur'an hanya tinggal sebuah nama atau rasamnya saja, sebab 
bukankah sudah banyak usaha memalsukan Al-Qur'an? mereka 

ingin memadarnkan Cahaya Allah ini. 
\ ' 

o_f j JOJj~~\J~\j~.ilH)j,~~ J.l.!._;!. 

( .. :J .... h) ~J}\.S:J1 

Dalam menjaga kemurnian nur Ilahi (Al-Qur'an) ini, Allah 

mudahkan untuk dipelajari bahkan dihafal, banyak sekali para 
hafizh sejak masa Rasulullah hingga kalau ada yang mencoba 

menambah atau mengurangi kalimat walau hanya satu huruf, 

dengan segera akan diketahui. Dalam Surah Al-Qamar (54) : 17, 
22, 32, 40 (empat kali) Allah menjamin bahwa Al-Qur'an mudah 

untuk dipelajari, tergantung apakah mau atau tidak? Allah 

berfinnan 

Artinya: 

"Dan seswzguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk 

pelajaran, maka adakalz orang yang mengambil pelajaran ?. 

C. KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN 

Al-Qur'an adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, 

baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun 

dikala sedih. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Qur'an 

tennasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang 

berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah Kitab Suci Ilahi. 

Malahan membaca Al-Qur'an itu bukan saja menjadi amal ibadah, 

tetapi juga menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. 
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Pada suatu ketika datanglah seseoang kepada sahabat Rasulullah 
yang bemama lbnu Mas'u meminta nasihat, katanya: "Wahai Ibnu 
Mas'ud berilah nasihat yang dapat menjadikan obat bagi jiwaku yang 
sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tenteram, 
jiwaku gelisah dan fikiranku kusut, makan tak enak, tidur tak 
nyenyak". Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, katanya : "Kalau 
penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 
tiga tempat yaitu : ke tempat orang membaca Al-Qur'an, engkau baca 
Al-Qur'an atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya, 

atau engkau pergi ke Majlis pengajian yang mengingatkan hati kepada 
Allah, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, disana engkau 
berkholwat menyembah Allah, seperti di waktu tengah malam disaat 
orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan shalat 
malam merninta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, 
ketentraman fikiran dan kemumian hati. Seandainya jiwamu belum 
juga terobati dengan cara ini, engkau minta kepada Allah agar diberi

Nya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi 
hatimu". Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya 

nasihat lbnu mas'ud ra. itu. Dia Pergi mengambil wudlu, kemudian 
diambilnya Al-Qur'an, terns dia baca dengan hati yang khusyu. 
Selesai membaca Al-Qur'an, terobatlah kembali jiwanya, menjadi jiwa 

yang aman dan tentram, fikirannya tenang, kegelisahannya hilang. 

Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 

Rasulullah menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan 

orang membaca Al-Qur'an, demikian maksudnya : "Perumpamaan 

orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti bunga 

utrujah, baunya harum dan rasanya lezat, orang mukmin yang tak 

suka membaca Al-Qur'an adalah seperti buah korma, tidak 

begitu harum tetapi manis rasanya. Orang mu'nafik yang 

membaca Al-Qur'an ibarat sekuntum bunga berbau harum 
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tetapi pahit rasanya, dan orang munafik yang tidak membaca 

Al-Qur'an tak ubahnya seperti buah hanzalah, tidak berbau dan 

rac anya pa hit 

Dal am sebuah hadits Rasulullah SAW. juga menerangkan 
bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang 

membaca Al-Qur'an di rumah-rumah peribadatan (masjid, 

musholla, surau, dll.). Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadits yang 

masyhur lagi shahih yang berbunyi sebagai berikut : "Kepada 

kaum yang suka berjama'ah di rumah-rumah periadatan, 

membaca Al-Qur'an secara bergiliran dan mengajarkannya 

terlzadap sesamanya akan turunlah kepadanya ketenangan dan 

ketentraman, akan terlimpah kepadanya rahmat dan mereka akan 

dijaga oleh malaikat, juga Allah akan selalu mengingat mereka 

(diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah). 

Dengan hadits di atas nyatalah bahwa membaca Al-Qur'an, 
baik mengetahui artinya atau tidak adalah termasuk ibadah, amal 
sholeh dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang 
melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya 
sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga, 
rumah tangga tempat Al-Qur'an itu dibaca. 

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas 

ra, Rasulullah SAW bersabda : 

Artinya: 

"Sinarilah rumah tanggamu dengan shalat dan dengan bacaan 

Al-Qur'an " . 

Dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan tentang 

memberi cahaya rumah tangga dengan membaca Al-Qur'an itu. 
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Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni dari Anas 
ra. Rasulullah memerintahkan: "Perbanyaklah membaca Al-Qur'an 
di rumahmu .. Sesunggulznya di dalam rumah yang tak ada orang 
membaca ·Al-Qur'an, akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di 
rumah itu dan banyak sekali kejahatan serta penghuninya selalu 
merasa sempit dan susah. 

Mengenai pahala membaca Al-Qur'an, Ali bin Abi Tholib 
mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Qur'an dalam 
shalat, akan mendapat pahala lima puluh kebajikan untuk tiap-tiap 
huruf yang diucapkan, membaca Al-Qur'an di luar sholat dengan 
berwudhu. pahalanya dua puluh lima kebajikan bagi tiaptiap huruf 
yang diucapkannya. Membaca Al-Qur'an di luar sembahyang dengan 
tidak berwudhu pahalanya 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang 
diucapkannya. 

Di dalam ajaran Islam bukan membaca Al-Qur'an raja yang 
menjadi ibadah dan amal yang mendapatkan pahala dan rahmat tetapi 
mendengar bacaan Al-Qur'anpun begitu pula. Malahan sebagian 
ulama mengatakan bahwa mendengarkan orang membaca AI-Qur'an 
pahalanya sama dengan orang yang membacanya. 

Tentang pahala orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an 
dengan jelas dalam suarat Al-A'raf ayat 204 disebut sebagai berikut: 

~ ~~~~ .. Q''J''-''YA .. . ,tj~\.;.l\~ }\~lJ 
Artinya: 

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baikbaik 
dan perlzatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat". 
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Mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan baik dapat menghibur 
perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan malnnalran hati 
yang keras serta mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan 
dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang 
mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan baik. 

Demikian besar mukjizat Al-Qur'an sebagai wahyu llahi yang tak 
bosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya. Malahan 
semakin sering orang membaca dan mendengarkannya semakin 
terpikat hatinya kepada Al-Qur'an itu bila Al-Qur'an dibaca dengan 
lidah yang fasih, suara yang indah dan merdu akan lebih membawa 
pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya, seolah berada di 
alam ghaib, bertemu langsung dengan khaliknya. Sebagaimana 
keadaan orang mukmin tatkala mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu 

digamb¥kan oleh Allah sebagai berikut : 

\~lJ~fa~ 1~ J~1fa \~l~jJ\~ JN6 j-J\Wl 
4J y\S' _R~~) ~ J~ 1 ~~\j '-l\.t\ti--.l&·C )J 

Artiny~: 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang 

apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka dan apabila 

dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah ima11 mereka 

karenanya dan kepada Tuhan mereka bertawakal". (Al-Anfal: 2). 

Diriwayatkan bahwa suatu malam, Nabi Muharrunad SAW 

mendengarkan Abu Musa Al Asyari membaca Al-Qur'an sampai jauh 

malam. Sepulang beliau di rumah beliau ditanya oleh isteri beliau 

Aisyah ra, apa sebabnya pulang sampai jauh malam. Rasulullah SAW 

menjawab, bahwa beliau terpikat oleh kemerduan suara Abu Musa 
Al Asyari membaca Al-Qur'an seperti merdunya suara Nabi Daud as. 
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D. STRATEGI PENGEMBANGAN BACA TULIS AL-QUR'AN 

Dalam rangka peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an di 
kalangan umat Islam Indonesia perlu diupayakan hal-hal 
sebagai berikut : 

1. Kemitraan. Pemerintah selaku motivator dan dinamisator 
kegiatan gerakan baca tulis Al-Qur'an pedu berupaya 
melibatkan onnas . Islam, lembaga pendidikan Islam, taman 
pendidikan Al-Qur'an dan majlis ta'lim/kursus-kursus 
pendidikan Al-Qur'an, dengan memberikan dorongan agar 
mereka mau bekerjasama tanpa membedakan latar belakang 
organisasi. 

Dalam hal metode yang dipakai diserahkan sepenuhnya 
kepada mereka, karena saat ini banyak sekali metode dan 
materi ·pengajaran baca tulis AI-Qur'an seperti IQRA, Al
Barqi, Al-Nur, Al-Banjari, Qiraati, 1-Jabari dll, maupun Al
Baghdadi (Baghdadiyah) yang sudah banyak berjasa bagi 
pengajaran membaca Al-Qur'an di Indonesia. 

2. Segmentasi sasaran. Masing-masing lembaga pendidikan baca 
tulis Al-Qur'an hendaknya mempunyai segmen sasaran 
tertentu sehingga seluruh strata/lapisan masyarakat mulai dari 
yang paling bawah sampai tingkat atas mempunyai 
kesempatan untuk belajar baca tulis AI-Qur'an Oleh karena 
itu, perlu dikembangkan metode, tempat dan waktu belajar 
yang tepat untuk masing-masing sasaran tersebut. 

3. lntegrasi program. Program baca tulis Al-Qur'an perlu 
diintegrasikan agar menjadi bagian dari program semua ormas 
Islam dan lembaga dakwah/pendidikan Islam baik formal 

maupun non fonnal, sehingga program ini menjadi gerakan 
bersama dan tanggung jawab semua. 
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4. Disentralisasi. Maksudnya adalah, ormas Islam dan lembaga 
dakwah/pendidikan Islam di daerah diberikan kewenangan 
untuk mengembangkan metode pengajaran baca tulis Al
Qur'an yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga 
diharapkan bisa lebih diterima. Jad.i tidak harus mengikuti 
organisasi induknya di Tingkat Pusat, yang penting hasil 
akhirnya sama, yaitu meningkatnya kemampuan baca tulis 
Al-Qur' an. 

5. Pemberdayaan. Semua aset umat Islam perlu diberdayakan untuk 
program peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, seperti 
masjid, mushalla, maupun tempat-tempat lain yang belum ada 
kegiatan pendidikan baca tulis AI-Qur'an perlu dimotivasi agar 
segera mengadakan kegiatan baca tulis Al-Qur'an dimaksud. 

E. PENUTUP 

Sebagai penutup, marilah kita wariskan keturunan kita 
warisan yang paling berharga yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana yang 
dicontohkan Rasulullah SAW bahwa beliau tidak mewariskan 
harta yang berlimpah kepada anak beliau do kepada kita, tetapi 

yang beliau wariskan adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kalau 
kita mau menerima warisan tersebut, beliau menjamin kita akan 
selamat dan tidak akan tersesat buat selama-lamanya.a 
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MODULXII 

DISKUSI KELOMPOK 
MENYUSUN RENCANA KEGIATAN 

A. TUJUAN 

1. Umum: Agar para peserta mempunyai persepsi yang sama dalam 
membuat rencana kelompoknya. 

2. Khusus: 

a. Peserta memahami secara sederhana teknik perencanaan. 

b. Peserta mengetahui cara menuangkan sebuah program 
kerja menjadi rencana kerja. 

c. Peserta mengetahui sektor-sektor yang terkait yang perlu 
diajak kerja sama. 

d. Peserta mengetahui sumber biaya yang ada pada 
pemerintah dan masyarakat untuk dimobilisir. 

B. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator menjelaskan tentang praktek-praktek kegiatan 
Keluarga Sakinah yang meliputi pendidikan agama dalam 
keluarga, pola pemberdayaan ekonomi keluarga, inventarisasi 
sumber dana dari sektor-sektor yang terkait yang perlu diajak 

kerja sama. 

2. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok: 
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a. Kelompok A membahas Rencana Program Pendidikan 
Agama Dalam Keluarga 
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b. Kelornpok B membahas Rencana Program Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga. 

c. Kelornpok C membahas tentang inventarisasi dana 
rnasyarakat dan sektor terkait di daerah yang dapat 
dirnobilisir dan sektor terkait yang perlu diajak kerja 
sarna. 

3. Masing-rnasing kelompok mempresentasikan basil keputusan 
kelornpok pada rapat pleno, dan kelompok yang lain 
menanggapi untuk menyempumakan. 

4. Fasilitator menyimpulkan rencana kerja peserta dalarn kelas 
pleno. 

C. PERLENGKAPAN 

1. Kertas Plano 
2. Spidol 
3. Penggaris 
4. Lem 

D. WAKTU 

6 lembar 
3 buah 
3 buah 
3 buah 

Waktu diskusi kelompok selama 2 jam pelajaran. 
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MODULXIII 

DISKUSI PENYUSUNAN 
RENCANA TINDAK LANJUT PESERTA 

A. TUJUAN 

1. Umum : Agar para peserta mengetahui hal-hal yang akan 
dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan dan menuangkan 
dalam rencana kerja tindak lanjut. 

2. Khusus: 

a. Peserta mengetahui permasalahan yang akan dihadapi di 
desa masing-masing dan mampu memprediksi 
pemecahannya 

b. Peserta mengetahui hal-hal yang akan dilaksanakan yang 
menyangkut : 

Pendidikan agama dalam keluarga; 

Pemberdayaan ekonomi keluarga; 

Pembentukan Keiompok Keluarga Sakinah; 

Sektor-sektor di Desa/Kelurahan dan Kecamatan 
yang perlu diajak kerja sama. 

c. Peserta mampu menginventarisir hal-hal yang akan 
dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut masing
masing. 

B. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Fasilitator mengulas hal-hal yang telah diamati di lapangan. 
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2. Fasilitator menjelaskan tentang pokok-pokok kegiatan Gerakan 
Keluarga Sakinah yang perlu dilaksanakan meliputi: 

Pendidikan agama dalam keluarga 
~emberdayaan ekonomi keluarga 
Sumber daya dan sumber dana yang dapat dimobilisir 

Sektor-sektor terkait yang perlu diajak kerja sama 
Hasil penyusunan rencana kerja tindak lanjut perorangan di 
ketik rangkap 2 dan diketahui Kandepag setempat. 

Untuk selanjutnya Kandepag dan Urais memonitor kegiatan 
tindak lanjut. 

C. PERLENGKAPAN 

1. Kertas Kwarto/HVS 
2. Ball point 

3. Penggaris. 

D. WAKTU 

2 jam Pelajaran. 
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