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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Allah SWT menciptakan manusia dengan beberapa naluri alamiah diantaranya adalah 

ketertarikan dengan lawan jenis, oleh karena itu Allah mensyariatkan pernikahan sebagai solusi 

terbaik bagi manusia. Dengan pernikahan manusia tidak hanya menyalurkan hasrat biologis, 

akan tetapi lebih dari itu manusia mendapatkan ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan 

dengan pernikahan. Allah melalui syari’at Islam memberikan rambu-rambu memulai keluarga 

dengan jalur yang benar yaitu pernikahan, sebagaimana firman Allah :

  

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara 

kalian kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasan Allah) bagi kaum yang berfikir” 
1  

Anjuran untuk menikah dan berkeluarga adalah murni perintah syariat Islam, oleh karena 

itu disamping pernikahan masuk dalam bab muamalah  di dalamnya juga terdapat unsur ibadah 

kepada Allah SWT.  Sebagaimana muamalah-muamalah yang lain pernikahan dimulai dengan 

aqad. Aqad dalam pernikahan bersifat sakral dan hampir semua agama meyakini kesakralan 

pernikahan. Dalam ajaran Islam perjanjian pernikanan disebut dalam Al-Quran sebagai 

                                                           
1
 Q.S. Ar-Rum 21 



2 
 

“mitsaqon gholido” yaitu perjanjian yang kuat. Di sebut perjanjian yang kuat dikarenakan aqad 

pernikahan mewajibkan atas kedua belah pihak menepati segala bentuk hak dan keawajiban
2
. 

Perjanjian yang kuat merupakan prinsip berkeluarga dalam Islam adalah kekal, sejatinya 

pernikahanan dipertahanakan sampai akhir hayat. 

Peran keluarga dalam masyarakat muslim sangatlah penting karena keluarga adalah 

tempat penanaman prinsip bagi setiap anggota keluarga. Bangunan masyarakat muslim bahkan 

dalam lingkup yang lebih besar yaitu Negara juga terbentuk dari batu-bata keluarga, sehingga 

apabila mayoritas keluarga dalam suatu masyarakat atau Negara sudah kehilangan identitasnya 

maka bisa dipastikan kehancurannya. Islam menjunjung tinggi prinsip dalam berkeluarga, karena 

setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban, sebagai contoh anak memiliki kewajiban 

patuh terhadap orang tua sebaliknya orang tua wajib memberikan nafkah serta pendidikan yang 

layak terhadap anak. Oleh karena itu identitas keluarga muslim akan terlihat meskipun tidak 

berada dalam Negara Islam. 

Pada zaman modern seperti saat ini keluarga muslim dihadapkan dengan permasalahan 

yang cukup komplek, mulai dari westernisasi yang mengubah gaya hidup menjadi hedon sampai 

kepada perang pemikiran yang begitu derasnya menghujam ke tubuh umat ini. Disadari ataupun 

tidak isu-isu gender yang mengharuskan persamaan hak laki-laki dengan wanita tentu 

mempengaruhi beberapa prinsip dalam ajaran Islam, lebih-lebih dalam hukum keluarga Islam 

peran laki-laki lebih ditonjolkan dari pada wanita. Prinsip persamaan hak antara hukum Islam 

dengan hukum yang lain tentu bersebrangan, terlebih ketika menyangkut hukum perdata yang 

dalam hal ini adalah hukum keluarga.  

                                                           
2
 Shalih Fauzan al Fauzan, al-Mulakkhas al-Fiqhi (Riyadh : Riasah Idaratul Buhuts Ilmiyah wal Ifta. 1423 H) Hal.323 



3 
 

Keluarga adalah tempat berbagi dan memikul tanggung jawab sesuai dengan kodratnya, 

seorang suami yang memeiliki kelebihan fisik mempunyai tangung jawab mencari nafkah dan 

lebih banyak beraktifitas diluar rumah sedangkan seorang wanita bertanggung jawab terhadap 

urusan domestik rumah tangga seperti, memasak, mengasuh anak dll. 

Kehidupan rumah tangga ibarat sebuah biduk yang sedang mengarungi samudera 

kehidupan tentu terdapat banyak rintangan yang siap menghadang, oleh karena itu dalam ajaran 

Islam masalah keluarga mendapatkan porsi yang proporsional. Pentingnya eksistensi keluarga 

yang di dalamnya juga masuk persoalan kesejahteraan menjadi salah satu concern Islam. 

Bagaimana membentuk keluarga, seperti khitbah, pernikahan, kemudian kehidupan dalam 

keluarga seperti hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana mendidik anak hingga ketika sebuah 

keluarga harus mengalami perpecahan seperti perceraian diatur dalam bidang yang kemudian 

berkembang menjadi salah satu bidang studi yang dikenal dengan hukum keluarga, al-ahwal al-

syakhshiyyah. Anderson, seorang Islamis yang meneliti hukum Islam di beberapa negara muslim 

mengemukakan bahwa hukum keluarga menjadi inti syari’ah Islam.
3
  Dalam keluarga terdapat 

ketenangan, cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah surat ar-Rum : ”Dan diantara 

tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang 

sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
4
 

 Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang 

akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di 

kota-kota besar pada sekarang ini membincangkan konsep keluarga sakinah merupakan kajian 

                                                           
3
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yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam 

bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, lokakarya hingga privat dan mungkin dalam 

bentuk kursus seperti yang sedang di galakkan oleh KUA. 

 Keluarga tidak hanya menjadi tempat berteduh dari teriknya matahari maupun hujan 

lebih dari itu keluarga adalah tempat berteduh dan berbagi dari hiruk-pikuknya dunia. 

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun 

memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang 

selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Keluarga sakinah yang 

berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup 

dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan 

prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang 

sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.
5
 

Beberapa tahun terakhir kita dihadapkan dengan isu-isu kesetaraan gender (emansipasi) 

yang tentunya akan berpengaruh terhadap eksistensi keluarga. Paham kesetaraan gender ini 

menjadi mainstream gerakan perempuan di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Hal ini 

terlihat tidak saja di kalangan aktivis perempuan seperti LSM, organisasi-organisasi 

keperempuanan, Pusat Studi Wanita di kampus, juga di tingkat pemerintahan. Penilaian-

penilaian kuantitatif terhadap keikutsertaan perempuan dalam dunia publik menjadi ukuran 

keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Misalnya ukuran keberdayaan perempuan adalah 

kesamaan jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dengan laki-laki. Menyoroti peran 

wanita diluar rumah memang selalu menarik perhatian, terlebih melihat kenyataan bahwa wanita 

tidak kalah bersaing dengan laki-laki.  

                                                           
5
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Keterlibatan wanita di luar rumah sudah diprakarsai oleh para sahabat wanita di zaman 

Rasulullah dan Khulafa’ Rasyidun. Sampai saat ini peran wanita diluar rumah seakan 

memberikan bukti prestasi yang telah mereka capai, tidak hanya dalam ranah mencari nafkah 

akan tetapi pada ranah sosial organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik keterlibatan 

wanita begitu mentereng. Organisasi keperempuanan yang dulu hanya kita kenal dengan PKK 

saat ini sudah tidak terlalu populer di kalangan wanita, hal ini ditengarai  banyaknya 

bermunculan organisasi perempuan yang lebih profit. 

 Ormas-ormas Islam juga mendirikan lembaga yang mewadahi aspirasi wanita, salah 

satunya adalah Muhammadiyah. Kemajuan Muhammadiyah bisa kita lihat dari berbagai sisi 

diantaranya pendidikan, layanan kesehatan, panti-panti sosial dan lain sebagainya yang tentu 

didalamnya ada campur tangan para wanita. Menarik perhatian kita adalah organisasi keagamaan 

sekaliber Muhammadiyah yang secara ideologis ber-asaskan Islam tentu memiliki pandangan 

tersendiri terkait peran wanita diluar rumah, Terlebih ketika kita mengkaji lebih dalam konsep 

keluarga sakinah yang menjadi pedoman mereka. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga 

Muhammadiyah (PHWIM) salah satu poin yang diwajibkan dalam kehidupan keluarga adalah, 

terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahamah.
6
 Mencapai keluarga sakinah 

sebagaimana yang termaktub dalam PHIWM tidak dijelaskan secara terperinci, akan tetapi 

disinggung bahwa keluarga yang disebut sakinah secara umum memperhatikan hak dan 

kewajiban yang mungkin di dalamnya juga disinggung porsi wanita dalam kehidupan sosial.   

Penelitian ini ingin mengungkap mengapa terjadi pergeseran konsepsi keluarga sakinah 

menurut para pelaku sendiri, yaitu suami-istri aktivis organisasi keagamaan. Penelitian ini 

                                                           
6
 Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan 

Berkeadaban.(Yogyakarta : LP3 UMY 2006) Hal. 8. 
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menarik karena meneliti aktivis organisasi yang berbasis agama dari salah satu organisasi Islam 

terbesar di Indonesia. Penelitian ini mengambil di Kota Malang yang merupakan salah satu 

daerah basis Muhammadiyah.  

 

Hipotesa 

 Beberapa tahun terakhir konsep keluarga sakinah mengalami pergeseran yang cukup 

signifikan. Salah satu induk organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dalam 

memahami konsep keluarga sakinah mengalami pergeseran, hal tersebut ditengarai beberapa 

sebab. 

Pertama, Masuknya faham kesetaraan gender ke dalam organisasi yang memberikan ruang gerak 

istri untuk turut serta dalam kancah organisasi maupun mencari nafkah.  

Kedua, Kewajiban berdakwah tidak hanya diemban kaum pria, perintah berdakwah sifatnya 

umum kepada laki-laki maupun perempuan. Argumen ini di nukil dari wanita yang aktif dalam 

organisasi dakwah. 

Ketiga, Berkaca kepada sejarah para wanita muslimah yang hidup di zaman nabi Muhammad 

SAW, diantaranya ada yang aktif diluar rumah misalnya, sebagai sekretaris pasar, menjadi 

pembantu medis dalam beberapa peperangan dll. Nabi Muhammad SAW tidak melarang mereka 

ini menjadi bukti legitimasi dari Nabi Muhammad SAW. 

Keempat,  Dalam  khazanah fiqh, hukum keluarga sifatnya dinamis sehingga dapat berubah 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Di beberapa Negara yang menjamin keamanan warganya 
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memberikan ruang bagi wanita untuk aktif diluar rumah dengan catatan menjaga nilai-nilai 

Islam.  

Kelima, faktor ekonomi yang mengharuskan seorang istri untuk turut serta mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan hipotesa yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumusan masalah ialah : 

1.  Bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut aktivis Muhammadiyah? 

2. Mengapa terjadi pergeseran pemahaman konsep keluarga sakinah menurut aktivis 

organisasi Muhammadiyah? 

3. Faktor apa saja yang mendominasi pergeseran pemahaman konsep keluarga sakinah 

menurut aktivis organisasi Muhammadiyah? 

 

 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih terfokus, maka dilakukan pembatasan masalah yaitu : 

1. Bahwa pergeseran pemikiran konsep keluarga sakinah di kalangan aktivis organisasi 

Islam dibatasi pada organisasi Muhammadiyah Kota Malang 
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2. Bahwa konsepsi pergeseran keluarga sakinah dibatasi pada konsep aktivis yang aktif 

pada organisasi dibawah naungan Muhammadiyah, yaitu Anggota Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah (PDM) dan anggota Pimpinan Daerah Aisyah (PDA) Kota Malang 

3. Bahwa penelitian ini dibatasi bagi anggota PDM dan PDA yang aktif pada tahun 

2010 s/d 2015.  

 

C. Tujuan penelitian 

1.   Untuk Mengetahui Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Organisasi Muhammadiyah 

2. Untuk Mengetahui Mengapa Terjadi pergeseran Pemahaman Konsep keluarga Sakinah  

Menurut aktivis organisasi Muhammadiyah 

3. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang mendominasi pergeseran Pemahaman aktivis 

organisasi Muhammadiyah mengenai konsep Keluarga sakinah 

D. Tujuan dan kontribusi penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran peta pemikiran dan realita 

yang berkembang di kalangan organisasi masyarakat yang ada di Kota Malang mengenai konsep  

keluarga sakinah. Gambaran pemikiran ini dapat menjadi tolak ukur pergeseran pemahaman 

keagamaan seiring perkembangan zaman.  

Adapun, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengungkap dan mengakumulasikan 

pelbagai wacana atau pemikiran, baik yang telah terungkap dan direalisasikan atau (karena 
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pertimbangan lain) belum terungkap dan terealisasikan mengenai konsep keluarga sakinah 

bagi suami-istri aktivis organisasi keislaman. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana uji akademis tentang konsep 

keluarga sakinah yang sebenarnya pada konteks masyarakat modern, terutama dalam 

kehidupan beragama dewasa ini.  

3. Penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur pengaruh faham feminisme dalam kehidupan  

perempuan muslim. 

 

E. Tinjauan atas studi terdahulu 

Pembahasan tentang konsep keluarga sakinah telah banyak disinggung dalam khazanah 

fiqh klasik. Meskipun tidak ada aturan terpeirnci terkait konsep keluarga, namun nash al-Qur’an 

maupun Hadist sedikit banyak menyinggung tips-tips keluarga sakinah. Dalam kitab-kitab turats 

seperti para imam madzhab juga tidak ada konsep baku terkait keluarga sakinah, akan tetapi 

dibahas dalam sub bab perkawinan yang sifatnya umum. Artinya adalah apabila kehidupan 

suami istri saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing maka sudah sesuai dengan aturan 

syari’at Islam maka dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah. Beberapa nash al-Quran 

menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, ketentraman dan 

kebahagiaan yang diwakili dengan kata sakinah. Mencapai keluarga sakinah adalah dengan cara 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik hak dan kewajiban bersifat lahir maupun 

batin serta adanya hubungan relasi antara suami-istri. Terkait istri aktif diluar rumah tentu 

menjadi kajian baru dalam konsep keluarga sakinah, karena dalam banyak literatur keluarga 
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sakinah dibangun atas dasar kodrat masing-masing, yaitu tugas istri hanya fokus pada urusan 

domestik rumah tangga. 

 Di samping kajian-kajian fikih dalam kitab-kitab fikih, beberapa buku dalam kerangka 

fikih kontemporer seperti buku Tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah : Keluarga sakinah Mawaddah 

Warahmah karya Mahmud Mahdi. Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa konsep keluarga 

sakinah didasarkan pada nash yang secara garis besar adalah, hubungan suami-istri harus sesuai 

dengan koridor yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an maupun Hadist. Keluarga sakinah hanya 

bisa dicapai dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah 

digariskan oleh syari’at Islam, termasuk di dalamnya adalah kewajiban istri untuk selalu taat 

kepada suami dan fokus kepada urusan di dalam rumah.  

Sedangkan kajian berupa penelitian adalah thesis karya Nurul Hakim S.Ag yang berjudul 

Konsep Keluarga Sakinah  Perspektif  UU no.1 tahun 1974 dan PP no. 10 tahun 1983. Dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan telaah pustaka terkait konsep keluarga sakinah yang 

menjadi pedoman hukum positif Indonesia. Thesis lainnya adalah karya M. Fauzi yang berjudul  

Konsep keluarga Sakinah Menurut Jamaah Khuruj (JT).  Dalam penelitian ini penyusun 

menggunakan studi pustaka konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh. Penelitian 

lainnya adalah Aplikasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang ditulis oleh 

Rohmadi yang mengambil lokasi di daerah kecamatan Dau Malang. Penelitian ini mengkaji 

tentang pengamalan konsep keluarga sakinah yang termaktub di dalam Pedoman Hidup Islami 

Warga Muhammadiyah (PHIWM).   

Berbeda dengan kajian-kajian mengenai keluarga sakinah diatas, penelitian dalam 

proposal ini lebih menekankan pada kajian konsep keluarga sakinah yang dipahami oleh para 

pelaku (suami-istri) yang juga sekaligus anggota dan pengurus organisasi berbasis Islam.  
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F. Kerangka Teori 

Ada dua argumen dalam melihat perbedaan biologis laki-laki dan perempuan terhadap 

fungsi dan peran dalam kehidupan. Pertama, mazhab bilogical essentialism atau mazhab esensial 

biologi. Paham ini meyakini bahwa perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan ada 

hubungannya (dipengaruhi oleh) perbedaan biologis (seks) laki-laki dan perempuan. Perbedaan 

biologis laki-laki dan perempuan adalah alami, sehingga stereotip gender sulit untuk diubah. 

Kedua, mazhab culturally oriented contestants atau orientasi kultur. Paham ini tidak mengakui 

adanya pengaruh perbedaan biologis terhadap perbedaan sifat laki-laki dan perempuan. Menurut 

paham ini, sifat-sifat maskulin dan feminin dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses 

sosialisasi (nurture). Argumen ini membedakan antara jenis kelamin (sex) yang merupakan 

konsep nature, dan gender yang merupakan konsep nurture. Paham kedua ini dianut oleh 

sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial, sehingga perbedaan gender laki-

laki dan perempuan bisa dilenyapkan.
7
  

 Secara umum, Islam melihat adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam 

hal amal shaleh
8
, keimanan, maupun dalam beraktivitas.

9
 Namun al-Qur’an juga memberikan 

penjelasan bahwa ada perbedaan antara keduanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imran ketika 

mengharap kelahiran seorang anak laki-laki yang dapat menjadi muharrir masjid, namun yang 

lahir adalah anak perempuan. Begitu pula dalam hal-hal tertentu seperti kepemimpinan keluarga, 

nafkah dan sebagainya.  

Peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan berarti kelebihan yang yang 

satu atas yang lain. Namun merupakan sebuah keselarasan dalam menciptakan keseimbangan di 

                                                           
7
 Ratna Megawangi, Ibid.hlm.94-95  

8
 QS. An-Nahl 97 

9
 QS. At-Taubah 71; QS.al-Ahzab 35. 
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muka bumi. Ada tinggi rendah ada malam siang ada besar kecil dan lain-lain adalah untuk 

keseimbangan, bukan melebihkan satu atas yang lain. Ketentuan-ketentuan mengenai perbedaan 

peran itu pun bukan sesuatu yang baku.  Banyak contoh yang diungkapkan oleh sejarah para 

sahabat perempuan yang juga ikut berpartisipasi dalam nafkah keluarga, seperti Khadijah sendiri 

yang seorang saudagar, Ummu Syifa seorang sekretaris pasar, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu 

bahkan ada sahabat wanita yang juga ikut berperang, sebut saja sofia binti abdul muttolib yang 

pernah berjuang bersama kaum muslimin. Pada baiat aqobah diantaranya terdiri dari para wanita 

yang ikut bersumpah setia dengan ajaran Islam. Dengan mengutip tiga ayat al-Qur’an (al-Imron 

195, an-Nisa : 124, an-Nahl : 97) Nasaruddin Umar menjelaskan ayat-ayat tersebut 

mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang  ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi 

individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier professional tidak mesti 

dimonopoli oleh laki-laki.
10

 

 

G. Metode Penelitian 

Ada dua bidang bidang besar penelitian hukum Islam secara keseluruhan, yaitu penelitian 

hukum Islam preskriptif dan penelitian hukum deskriptif.  Penelitian hukum preskriptif bertujuan 

untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran das sollen, yaitu norma-norma yang 

dipandang ideal untuk mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat 

yang baik. Masuk dalam penelitian kategori ini adalah penelitian dengan dengan metode ushul 

fiqih, yang bertujuan menemukan norma-norma syari’ah untuk merespon berbagai permasalahan 

dari sudut pandang normatif. Sedangkan Penelitian hukum deskriptif meneropong hukum Islam 

sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam 

                                                           
10

 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif  Al-Qur’an.(Jakarta : Dian Rakyat. 2010) Hal 246 
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kaitan ini hukum Islam dapat dilihat baik sebagai variabel independen (bebas) yang 

mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh 

masyarakat. Dalam penelitian model ini biasanya digunakan berbagai pendekatan yang 

dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seperti pendekatan sosiologi, 

pendekatan politik, pendekatan antropologi dan seterusnya.
11

 

 Penelitian dalam tesis ini lebih mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif, yang 

meneliti bagaimana pemahaman obyek penelitian yaitu kalangan suami-istri aktivis organisasi  

berbasis Islam yang juga seorang pekerja terhadap konsep-konsep keluarga sebagaimana 

tercantum dalam QS. Ar-Rum’ ayat 21. Penelitian ini tidak berusaha merumuskan sebuah norma 

hukum, namun lebih pada menggali pemahaman hukum dalam masyarakat terhadap konsep 

agama. Bagaimana hukum Islam sebagai sebuah fenomena sosial berinteraksi dengan gejala-

gejala sosial lainnya. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis.  

Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana pemahaman suami-istri aktivis pada 

organisasi berbasis Islam di Kota  Malang yang  juga seorang aktivis. Melihat cakupannya, 

penelitian ini menurut penulis masuk dalam kategori penelitian wacana. Menurut Alex Sobur, 

penelitian wacana adalah suatu studi untuk memahami makna tuturan, baik yang tertulis ataupun 

verbal dengan mempertimbangkan konteks, teks, dan situasi.
12

  Untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini.  

Metode kualitatif  ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan 

metode ini cenderung lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode 

                                                           
11

 Syamsul Anwar,  Studi Hukum Islam Kontemporer. (Jakarta: RM Books, 2007), hlm.36 
12 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing,  
(Bandung: Rosdakarya, 2001), 48. 
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ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Ketiga, 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
13

 Begitu pula, dengan metode kualitatif ini dapat 

dihasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati.
14

 

Dengan demikian laporan yang disajikan lebih banyak berupa kutipan-kutipan data untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat diambil dari naskah 

wawancara dan catatan  lapangan. Sehingga, peneliti dengan dapat mudah menganalisis data 

yang sangat kaya tersebut sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.
15

 

Tentunya, pengambilan metode kualitatif  sebagai metode penelitian ini terkait dengan 

pendekatan phenomenologi yang dipakai, yaitu sebagai salah suatu pendekatan dalam sosiologi, 

yang mencoba mengungkap bagaimana aksi sosial, lembaga sosial, dan masyarakat 

memproduksi kesadaran sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba untuk mengungkap 

pandangan suami-istri aktivis organisasi  berbasis Islam di kota Malang  mengenai konsep  

keluarga sakinah dengan konstruksi yang terbangun dalam interaksi baik organisasi maupun aksi 

sosial.    

 

H. Obyek Penelitian 

Sebagaimana diungkapkan di atas, obyek penelitian yang merupakan sasaran target 

penelitian adalah suami-istri aktivis  pada organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah di wilayah 

                                                           
13 Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja rosdakarya, 2000), 6 
14 Ibid., 3. 
15 Ibid., 6. 
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Kota Malang. Dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi penelitian mengingat keberadaan yang 

keanekaragaman pemahaman umat Islam yang ada di Kota Malang yang menjadi basis 

Muhammadiyah termasuk kategori dinamis dapat menjadi barometer kecenderungan umat di 

tingkat nasional. 

Alasan lain, karena memang Kota Malang merupakan daerah yang mempunyai dinamika 

keislaman yang kuat dan juga tidak terjebak pada eforia warna agama dan sektarian. Hal ini bisa 

dijadikan kematangan dan keterukuran aktifitas keagamaan yang berhubungan di Kabupaten 

Malang. 

 

I. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiaan 

adalah wawancara, dokumentasi serta observasi, dengan harapan memperoleh informasi lebih 

banyak dan akurat. 

J. Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini, seseorang yang dijadikan dalam informan adalah suami-istri yang 

secara organisatoris menempati posisi pengurus pada organisasi.  

Pemilihan informan dilakukan secara purvosif, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang bisa diketahui sebelumnya. Menurut Faisal bahwa 

dalam menentukan informan harus didasarkan dengan beberapa pertimbangan:
16

 pertama, 

mereka menguasai dan memahami sesuatu melalui proses inkulturasi, sehingga sesuatu itu 

                                                           
16 Sanapiah Faisal, Metode Penelitian Sosial, (Jogjakarta: Liberty, 1989), 44-45. 
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sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Kedua,  mereka yang tergolong masih berkecimpung atau 

terlibat pada kegiatan yang diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang 

memadai untuk dimintai informasi. Keempat, mereka yang tidak cenderung menyampaikan 

informasi dari kemasannya sendiri. Kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing 

akan peneliti, sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.  

Kualifikasi informan tersebut, diupayakan pengambilan informan secara ragam sesuai 

varian-varian keagamaan yang berkembang dikalangan masyarakat. Dalam rangka pengayaan 

keragaman tersebut, maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Anggota Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang 

2. Anggota Pengurus Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang 

3. Telah berkeluarga (menikah) 

 

K. Analisa Data 

Setelah data terkumpul, data dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Dari data-data 

yang sudah ada, selanjutnya disusun ke dalam pola tertentu, heterogen, fokus tertentu, tema 

tertentu, atau pokok permasalahan tertentu.
17

 Penyusunan data dalam pola tertentu dilakukan 

melalui pengorganisasian data. Dalam hal ini, ada dua cara yang dapat dilakukan: Pertama, 

dengan membuat pemetaan (maping). cara ini dibuat untuk mencari persamaan dan perbedaan 

klasifikasi atau kategori (variasi) yang muncul dari data-data yang tersedia. Sehingga dapat 

ditentukan tema-tema. Kedua, dengan cara menghubungkan hasil-hasil klasifikasi tersebut 

dengan reference dan atau teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori. 

                                                           
17 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 269. 
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L. Sistematika Penulisan 

Agar lebih terarah, penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : Membahas tentang pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan atas kajian 

terkait, kerangka teori, metode penelitian dan sistimatika pembahasan. 

BAB II : Memuat konsep teologis keluarga sakinah, ayat-ayat dan hadist yang berbicara 

mengenai keluarga sakinah, beserta penafsirannya, serta pendapat ulama-ulama 

yang termuat dalam kitab-kitab fikih. 

BAB III :  Memaparkan metode penelitian  

BAB IV :  Memaparkan hasil penelitian  

BAB V : Memfokuskan pada analisa konsep keluarga sakinah suami-istri aktivis organisasi 

Muhammadiyah dari kelompok responden yang mewakili organisasi berbasis 

Islam di Kota Malang 

BAB VI :  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


