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MEWUJUDKAN 

KELUARGA SAKINAH 
 

 

Allah q menciptakan makhluk-Nya berpasang-

pasangan; ada siang ada malam, ada matahari ada bumi, 

ada panas ada hujan, serta ada laki-laki ada perempuan. 

Allah q memberikan rasa cinta di antara para makhluk-

Nya yang berpasangan tersebut. Allah q berfirman; 

 

 .َوَ�َ�ْ�َ�אُכْ� 	َْزَوאً�א

 

”Kami jadikan kalian berpasang-pasangan.”
1
 

 

Berkata Imam Ibnul Qayyim 5; 

“Kalau saja bukan karena cinta, maka bumi tidak akan 

berputar, bintang-bintang yang bersinar tidak akan 

bergerak, dan angin pun tidak akan pernah berhembus.”
2
 

 

Adapun untuk manusia, ketika dua insan telah ada 

kecocokan dan ingin saling berkasih sayang, maka tidak 

ada hal yang lebih indah bagi mereka berdua selain 

indahnya pernikahan. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin ‘Abbas p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
1
 QS. An-Naba’ : 8. 

2
 Ad-Da’ wad Dawa’, Ibnul Qayyim. 
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�אَ�ْ�ِ� ِ�ْ�ُ� א�ّ�ِ َ�َ�  َכאحِ َ�ْ�  َُ� ِ�ْ�ُ
 

“Tidak ada yang dilihat (lebih indah) bagi dua orang 

yang saling berkasih sayang, seperti (indahnya) 

pernikahan.”
3
 

 

Sehingga pernikahan merupakan nikmat bagi 

manusia, karena di dalam pernikahan terdapat 

ketenangan antara suami dan isteri. Di dalamnya terdapat 

penyaluran naluri kasih sayang yang halal, antara laki-

laki dan wanita. Pernikahan yang dibangun di atas 

syari’at yang benar, maka di dalamnya akan dipenuhi 

dengan rahmat Allah q. Allah q berfirman; 

 

ْ� 	َْ&ُ%ِ$ُכْ� 	َْزَوאً�א ِ�َّ�ْ$ُכُ�ْ#א  َوِ��ْ  +َ אِ*ِ( 	َْن َ�َ�َ' َ�ُכْ� ِ�ّ
َر7َْ�6ً ِ-ن5 3ْ4ِ َذِ�َכ 0ََ אٍت  ِ-َ�ْ�َ,א ًة و5 َ#د5 َوَ�َ;َ� َ�ْ�َ�ُכْ� �5
�َ%כ5ُ�ْونَ  ِ�َّ�ْ#مٍ َ َ.  

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah 

menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian 

sendiri, agar kalian merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya rasa kasih sayang dan rahmat di antara 

kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  4
 

                                                 
3
 HR. Ibnu Majah : 1847. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah Juz 5 : 1497. 
4
 QS. Ar-Rum : 21. 
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Pernikahan merupakan Sunnah para Nabi dan 

Rasul. Allah q berfirman; 

 

ْ� َ?ْ<ِ�َכ َوَ�َ;ْ�َ�א َ�ُ,ْ� 	َْزَوאً�א  َوَ�َ�=ْ  ّ�ِ @ًAُْ�َ�א ُرAََْر	
ُذّرِ 65ً   و5

 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 

sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-

isteri dan keturunan.”
5
 

 

Rasulullah a juga pernah bersabda tentang masalah 

pernikahan; 

 3ْ ِ�ّ�ِ Bَ�ْ�َ4َ 3ْ�ِ5�Aُ �ْCَ DَEَِر �ْ�َ4َ.  
 

“Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, 

maka ia bukan termasuk dari golonganku.”
6
 

 

Melalui pernikahan seorang menyempurnakan 

setengah agamanya. Rasulullah a bersabda; 

 

َ ِ-َذא *َ  5F5ِ' א��َ�ْ4َ �ِ ْ �ْכَ�َ� ِ&GَHْ א�ّ=َِAَْج אْ�َ;ْ<ُ= 4ََ�ِ= א Jَو5
�א 3َ�ِ�َ َ�ْ4ِ 

                                                 
5
 QS. Ar-Ra’d : 38. 

6
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 

1401, lafazh ini milik keduanya. 
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“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia 

telah menyempurnakan setengah dari agamanya. 

Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah q dalam menjaga 

sisa(nya).”
7
 

 

Sehingga para salaf dahulu sangat memprioritaskan 

masalah pernikahan. Bahkan ‘Abdullah bin Mas’ud y 

pernah berkata;
8
 

“Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku 

lebih suka menikah daripada aku menemui Allah q 

sebagai seorang bujangan.”
9
 

 

Setelah menikah setiap orang tentu mengharapkan 

keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, yang 

tentram dan penuh dengan kebahagiaan. Di antara kiat 

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 625. 
8
 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 32 H di Madinah. 

9
 Tuhfatul ‘Arus, 20. 
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1. Tentukan Tujuan Dalam Pernikahan 

Seorang suami hendaknya membuat tujuan jangka 

panjang dari bangunan pernikahannya. Akan dibawa 

kemana bahtera rumah tangganya? Sebaik-baik tujuan 

pernikahan jika orientasinya adalah agama, yang tujuan 

akhirnya adalah Surga. Hal ini sebagaimana disinyalir 

dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

�אِ�َ,א َKَ�ِא َو,َ>ِ$َ��אِ�َ,א َوِ�ََ�ِ Lٍ�ََْرMِ َُة	�ْ�*ُْ�َכNُ אْ�َ
ْ ِ� َ*ِ�Pْ�َ َ َ=אכَ   .َوِ�ِ=ْ ِ�َ,א 4אْ%َRَْ� Qَ�ِאِت א�ّ=ِ

“Wanita dinikahi kerena empat hal; karena hartanya, 

karena keturunannya, kerena kecantikannya dan karena 

agamanya. Pilihlah wanita yang punya agama, maka 

engkau akan beruntung.”
10

 

 

Tujuan pernikahan ini penting untuk 

mengantisipasi problematika rumah tangga. Sehingga 

ketika badai masalah menerpa bahtera rumah tangga, 

ketika benih-benih perpecahan dan perselisihan mulai 

muncul di tengah-tengah biduk keluarga, maka bukalah 

kembali tujuan jangka panjang dalam membangun rumah 

tangga tersebut. Akankah tujuan yang panjang tersebut 

akan pupus dengan masalah-masalah yang ringan dan 

sederhana? Tentunya tidak. Ketika suami dan isteri telah 

memiliki arah tujuan pernikahan yang sama, maka roda 

rumah tangga akan berjalan dengan mulus dan lancar, 

karena kedua memiliki orientasi yang sama. 

                                                 
10

 HR. Muslim Juz 2 : 1466. 
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2. Membangun Komunikasi yang Baik Dengan 

Pasangan 

Betapa banyak perselisihan muncul di tengah-

tengah rumah tangga kaum muslimin, berawal dari 

komunikasi yang kurang baik, komunikasi yang tidak 

jalan. Sehingga terjadi salah paham antara suami dan 

isteri. Maka untuk meminimalisir terjadinya salah paham, 

haruslah dibangun komunikasi yang baik dan santun 

antara suami dan isteri.  

 

Perhatikanlah bagaimana para salaf dalam 

membangun komunikasi di dalam rumah tangga mereka. 

Pada suatu hari Asy-Sya’bi 5menemui Syuraih Al-

Qadhi 5 dan ia bertanya tentang keadaan di rumahnya. 

Maka Syuraih 5 mengatakan, ”Sejak 20 tahun lalu aku 

tidak pernah melihat sesuatu yang membuatku marah dari 

isterku.” Maka mendengar jawaban tersebut Asy-Sya’bi 

5 terkejut dan bertanya, ”Bagaimana (mungkin) itu?” 

Syuraih 5 menjawab, ”Pada suatu malam isteriku 

mengatakan, ”Wahai Abu Umayyah, sesungguhnya aku 

adalah orang asing. Aku tidak mempunyai pengetahuan 

tentang akhlak dan perangaimu. Maka jelaskanlah 

kepadaku apa saja yang engkau sukai, agar aku dapat 

melakukannya. Jelaskan pula apa saja yang tidak engkau 

sukai, sehingga aku dapat menghindarinya.” Lalu Syuraih 

5 menyebutkan menyebutkan hal-hal yang disukainya 

dan menyebutkan hal-hal yang dibencinya. Kemudian 

kata Syuraih 5, ”Lalu ia tinggal bersamaku selama 20 

tahun dan aku tidak pernah kecewa terhadapnya.” 
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Ketika muncul hal-hal yang kurang berkenan 

dalam rumah tangga, maka komunikasikanlah dengan 

pasangan. Carilah solusi yang terbaik dari permasalah-

permasalahan tersebut. 

 

 

3. Berupaya Memahami Kekurangan Pasangan 

Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan 

kesalahan, maka seharusnya pasangan suami isteri dapat 

memahami dan menutupi kekurangan pasangannya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 5�Uُ ِ�َ<אٌس �5ُכْ� َو	َْ&ُ�ْ� ِ�َ<אٌس �5ُ,�5 

 

“Isteri-isteri kalian adalah pakaian bagi kalian dan 

kalian adalah pakaian bagi mereka.”
11

 

 

Untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan di 

dalam rumah tangga adalah dengan memahami dan 

memaklumi kekurangan pasangannya. Sehingga Abu 

Darda’ y pernah berkata kepada isterinya; 

”Jika engkau melihatku marah, maka maklumilah aku. 

Jika aku melihatmu marah, maka aku akan 

memaklumimu. Jika tidak demikian, maka kita tidak 

akan dapat hidup bersama.” 

 

 

                                                 
11

 QS. Al-Baqarah : 187. 
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Kekurangan yang ada pada isteri akan 

mendatangkan kelebihan di sisi yang lain bagi suaminya, 

demikian pula sebaliknya. Imam Adz-Dzahabi 5 

pernah menyebutkan sebuah kisah bahwa dahulu ada 

seorang shalih yang memiliki saudara yang shalih pula. 

Setahun sekali ia mengunjungi saudaranya tersebut. 

Suatu saat ia mengunjungi saudaranya tersebut dan 

mengetuk pintu rumahnya. Lalu terdengar suara isterinya 

mengatakan, ”Siapa di luar?” Ia menjawab, ”Aku saudara 

suamimu, aku datang untuk mengunjunginya.” Isteri 

saudaranya tersebut menjawab, ”Suamiku sedang 

mencari kayu bakar di hutan, aku berharap ia tidak 

kembali dengan selamat.” Isteri saudaranya tersebut terus 

mencela suaminya. 

 

Ketika orang shalih tersebut berdiri menunggu di 

depan pintu, saudara yang dinantinya pun datang dari 

arah gunung sambil membawa seikat kayu bakar yang 

diletakkan di atas seekor singa. Ia berjalan sambil 

menuntun singa tersebut. Setelah memasukkan kayu 

bakarnya, maka saudaranya tersebut mengatakan kepada 

singanya, ”Pergilah engkau, semoga Allah q 

memberkahimu.” Kemudian orang shalih itu 

dipersilahkan masuk ke dalam rumah, namun isteri 

saudaranya terus mengucapkan kata-kata kasar yang 

tidak enak untuk di dengar. Setelah makan sekedarnya, 

maka orang shalih tersebut izin untuk pulang. 
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Pada tahun berikutnya orang shalih itu kembali 

mengunjungi saudaranya. Ketika ia mengetuk pintu 

rumah saudaranya, isterinya mengatakan, ”Siapa itu?” Ia 

menjawab, ”Aku saudara suamimu.” Isterinya 

mengatakan, ”Selamat datang, silahkan menunggu 

sebentar insya Allah suamiku akan segera datang.” Orang 

shalih tersebut kagum dengan kelembutan bahasa isteri 

saudaranya itu. Tidak lama setelah itu datanglah 

saudaranya sambil memikul kayu bakar di pundaknya –

tanpa di temani seekor singa yang dulu pernah 

membantunya.- Orang shalih itu dipersilahkan oleh 

saudaranya masuk ke dalam rumah. Isteri saudaranya 

menghidangkan makanan untuk mereka keduanya. 

 

Ketika orang shalih itu akan pulang, ia mengatakan 

kepada saudaranya, ”Wahai saudaraku, jawabah dengan 

jujur pertanyaanku.” Saudaranya berkata, ”Apa itu?” 

Orang shalih pun bertanya, ”Setahun yang lalu aku 

mengunjungimu dan aku mendengar kata-kata kasar dari 

isterimu, aku juga melihatmu datang dari arah gunung 

bersama seekor singa yang membawakan kayu bakarmu? 

Adapun sekarang aku mendengar lembutnya bahasa 

isterimu, tetapi engkau membawa kayu bakar di 

punggungmu sendiri –tanpa di temani seekor singa yang 

dulu pernah membantumu.-. Bagaimana itu bisa terjadi?” 

Saudaranya menjelaskan, ”Wahai saudaraku, isteri yang 

dahulu itu telah meninggal. Aku dahulu senantiasa sabar 

dalam menghadapi akhlaknya yang buruk. Karena itu 

Allah q menundukkan seekor singa untukku agar 

membantuku memikulkan kayu bakar. Setelah isteriku 

tersebut meninggal dunia, aku menikah dengan wanita 
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yang shalihah ini. Aku hidup berbahagia dengannya, 

namun singa itu meninggalkanku sehingga aku harus 

memikul sendiri kayu bakar di atas punggungku. Semua 

itu karena aku telah bersenang-senang bersama isteriku 

yang sangat taat kepadaku.”
12

 

 

Dalam kisah di atas terdapat pelajaran bahwa tidak 

akan berkumpul antara bantuan dari seekor singa dengan 

keberadaan isteri yang shalihah. Ketika seorang suami 

mendapatkan kekurangan dari isterinya, maka sebenarnya 

suami juga akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang 

lain karena adanya kekurangan dari isterinya tersebut. 

Sebaliknya, ketika seorang suami mendapatkan kelebihan 

dari isterinya, maka pasti ada kekurangan yang juga akan 

dirasakannya.  

 

Jadilah seorang suami dan isteri yang pandai 

melihat kelebihan pasangannya. Seorang suami atau isteri 

hendaknya tidak hanya dalam fokus melihat kekurangan 

pasangannya, yang akan menjadikannya membenci 

pasangannya dan seolah ia tidak melihat kebaikan sedikit 

pun dari pasangannya tersebut. Inilah yang akan 

menjadikan keretakan dalam rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Al-Kabair, Adz-Dzahabi. 
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4. Masing-masing Saling Menjalankan Kewajiban 

Setelah terjadi akad nikah, maka masing-masing 

suami dan isteri memiliki kewajiban yang harus 

dijalankan. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam 

pernikahan, suami dan isteri haruslah menjalankan tugas 

dan kewajibannya. Kewajiban suami setelah pernikahan 

adalah : 

 

(1). Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah 

lembut kepada isterinya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, 

baliau bersabda; 

 

َ$אِء َ�ْ�ً�א �ْ#Wُْ#א ِ�א�ّ�َِAِْא 

 

“Berwasiatlah baik-baik kepada para isteri.”
13

 

 

Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah i ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ)�ِUَْMِ �ُْכ�َ�ْ�ُ �ُכْ�3ْ�ِ  َ�ْ�ُUَْMِ �ُْכ�ََ&א َ�ْ�ُ	َو 

 

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang 

paling baik kepada isterinya. Aku adalah orang yang 

paling baik kepada isteriku”
14

 

 

                                                 
13

 HR. Muslim Juz 2 : 1468. 
14

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3895. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 3314. 
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(2). Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan 

memotivasinya agar melakukan ketaatan 

Allah q berfirman; 

 

 َو	Uَِْ�ْ�ُכْ� َ&אًرא َ א 	َ Xَ,א א�Qِ5ْ َ� +َ�ُ�ْ#א ُ?ْ#א 	َْ&ُ%َ$ُכ�ْ 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri 

kalian dan keluarga kalian dari api Neraka.”
15

 

 

‘Ali bin Abi Thalib y ketika menafsirkan ayat ini 

mengatakan;
16

 

 

 ْ�Uُ#ْ�ُ ِ�ّCََو �ْUُ#ْ�ُ  	َّدِ

 

“Didiklah mereka dan ajarilah mereka (ilmu agama).”
17

 

 

(3). Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada 

isterinya sesuai dengan kemampuannya 

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah Al-

Qusyairi, dari bapaknya y, ia berkata; 

                                                 
15

 QS. At-Tahrim : 6. 
16

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 40 H 

di Kufah. 
17

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/391. 
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ِ، َ�א X'7َ َزْو6ِ�َ 	7ََِ=َ&א Cََ�ْ�ِ(؟ َ?אَل  5Fَل א#ْAَُْن : َ אَر	
 ْ]*ُ َ̂ �َ,א ِ-َذא َ_ِ;ْ�Pَ، َوَ*ْכُ$ْ#Uَא ِ-َذא אْכَ�َ$Pَ�ْ َوَ;ِ

 Pِ�ْ>َ�ْ5̂ 34ِ א -ِ �ْKُ,ْ*َ َ̂ Nْ، َو ِ>ّ�َ*ُ َ̂  .َ*aِْ�ِب אْ�َ#ْ�َ( َو

 

“Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari 

kami atas (suami)nya?” Rasulullah a menjawab, 

“Engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau 

memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, 

janganlah memukul wajah(nya), janganlah mencacinya 

dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah.”
18

 

 

Allah a berfirman; 

 

 	Aَِْכُ�ْ#Aَ bُ�ْ7َ �ْ�ِ 5�Uَُכْ�ُ�ْ� ِ�ْ� ُوْ�ِ=ُכ�ْ 

 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian 

bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian.”
19

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami’ : 3149. 
19

 QS. Ath-Thalaq : 6. 
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(4). Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat 

berjama’ah, jika aman dari fitnah 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ̂ ِ5Fאِ�َ= א$َ�َ ِ 5Fא ِ-َ�אَء א#ْ;ُ�َ�ْ*َ   
“Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah 

(untuk mendatangi) masjid-masjid Allah.”
20

 

 

(5). Memaafkan kesalahan isterinya, selama tidak 

melanggar syari’at 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َ̂ َ ْ%َ�ْכ 6ً�َ�ِfْ�َ �ٌ�ِfْ�َ ِ-ْن َכِ�َه ِ�ْ�َ,א ُ�ُ�ً�א َرcَdِ ِ�ْ�َ,א 
 َ��َ+ 

 

”Janganlah seorang mukmin membenci seorang 

mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, 

niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya.”
21

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 1 : 858. 
21

 HR. Muslim Juz 2 : 1469. 
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(6). Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang 

menyakitkan 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zam’ah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

َ̂ َ Kِْ�ُ= 	7ََُ=ُכُ� אْ�َ�	ََ*ُ( َ�ْ�َ= אْ�َ;ْ<ِ= ُg�Kَ ُ 5אِ�ُ;َ,א 3ْ4ِ 
 .+ِ�ِ� אْ�َ�ْ#مِ 

 

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya 

seperti memukul hamba sahaya, lalu ia menjima’inya 

pada akhir (sore) hari.”
22

 

 

(7). Berlaku adil di antara para isteri dalam perkara 

lahiriyah
23

 

Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

ُ,�Cَ 5َ�ْ�ُכْ� 	َْن *ُ  X���ِ$ُ�ْ#א ِ-َ�ْ�ِ,�5 3ْ4ِ ِכْ$َ#ِ*ِ,�4َ 5َْ
 َوَ_َ;אِ�ِ,�5 

 

“Hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik 

kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan.”
24

 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 5 :4908. 
23

 Dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan yang 

semisalnya. 
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Adapun kewajiban isteri setelah pernikahan adalah: 

 

(1). Mentaati perintah suaminya 

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 Pَْh%ِ7َא َوUَ�َ,ْiَ Pْ�َאWَא َو,َ$َ�א Pِ5�Wَ אْ�َ�ْ�	َُة َ�ْ ِ-ذ5
אُْد3ْ�ِ�ُ א6َ5�Kَ�ْ ِ�ْ� : 4َْ�َ�َ,א َو	ََ_אPْCَ َزْوَ�َ,א ِ?ْ�َ� َ�َ,א

 Pِjْiِ 6ِ5�Kَ�َْْ�َ#אِب א	َّيِ 	. 

 

“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), 

berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga 

kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan 

kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke 

dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau 

kehendaki.”
25

  

 

 

Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama 

perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                                                              
24

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163, dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini derajatnya hasan li ghairihi, menurut Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Targhib Juz 2 : 1930. 
25

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami’ : 660. 
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 c�َ-ِ )ُ*ََ	�َ�ْא #ْCُ=ْ َ �ٍ�ُْي َ&ْ%ِ$3ْ ِ�َ�ِ=ِه َ�א ِ�ْ� َرQِ5َوא�
�אِء Aَאِ�ً[א َ 5̂ َכאَن א�Qِ5ْي 34ِ א�5$ -ِ )ِ�ْ�َCَ c�َlْ�4َِ�אiَِ,א 4ََ

 .Cََ�ْ�َ,א 7َ�ْ َ c5�Cَ cdَْ�َ,א

 

“Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah 

seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya 

(untuk jima’), lalu  ia menolaknya, kecuali (Malaikat) 

yang berada langit akan murka kepada isteri tersebut 

hingga suaminya ridha kepadanya.”
26

 

 

Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama 

perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan. Hal 

ini sebagaimana keumuman hadits dari ‘Abdurrahman 

bin ‘Ali y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�א א�[5א6ُCَ 34ِ אْ�َ�ْ;ُ�ْوِف َ5&-ِ ِ 5F6ِ�َ אHِ;ْ�َ 3ْ4ِ 6َCَא_َ َ̂. 

 

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah 

q, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam 

kebaikan.”
27

 

 

 

 

 

                                                 
26

 HR. Muslim Juz 2 : 1436. 
27

 HR. Muslim Juz 3 : 1840. 
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(2). Menjaga kehormatannya 

Allah q berfirman; 

 

אِ�َ�אُت َ?א&ِ  5H4َא� ُ 5Fא nَ%ِ7َ א�َ�ِ Dِ�ْoَ�ْ�ِ אٌتhَ4ِאٌت 7َא�َ 

 

“Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah 

q dan ia menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada, 

karena Allah q telah menjaga (mereka).”
28

  

 

Berkata Imam Ath-Thabari 5 dalam tafsirnya; 

“Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri 

ketika suaminya tidak ada, (yaitu) menjaga kemaluan dan 

harta mereka.”
29

 

 

(3). Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan 

seizin suaminya 

Allah q juga berfirman; 

 

ْ�َ� *َ  َوَ?ْ�نَ  5�>َ*َ َ̂ َج אKَ�ْא6ِ5��ِUِ אMُْو3ْ4ِc�َ �ُُ�ْ#ِ*ُכ�5 َو X�>َ 

 

“Hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah 

kalian dan janganlah kalian bertabarruj
30

 (seperti) 

tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu.”
31

 

                                                 
28

 QS. An-Nisa’ : 34. 
29

 Fiqhus Sunnah lin Nisa’, Abu Malik Kamal. 
30

 Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan dan apa saja 

yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-

laki. 
31

 QS. Al-Ahzab : 33. 
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Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya, 

kecuali dengan seizin (suami)nya ... Jika ia keluar dari 

rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia telah 

melakukan nusyuz (pembangkangan), berbuat 

kemaksiatan kepada Allah q dan Rasul-Nya, yang 

berhak mendapatkan siksa.”
32

 

 

(4). Mempercantik diri untuk suaminya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

َ$אِء َ�ْ�ٌ�  ُ Cََ�ْ�ِ( َو5�Aََ� 	َيX א�ّ�ِ 5Fא c5�Wَ ِ 5Fِل א#ْAُ�َ�ِ �َ�ْ?ِ
َ̂ ُ*pَאِ�ُ%ُ(  ُه ِ-َذא َ&hََ� َوُ*ِ[ْ�ُ;ُ( ِ-َذא 	ََ�َ� َو X�$ُ*َ 3ْ�َ?אَل א5�َِ

 .3ْ4ِ َ&ْ%ِ$َ,א َوَ�אِ�َ,א ِ�َ�א َ ْכَ�هُ 

 

“Ditanyakan kepada Rasulullah a, “Siapakah isteri yang 

baik itu?” Beliau menjawab, “Yaitu yang menyenangkan 

(suami)nya ketika ia memandang(nya), mentaatinya 

ketika ia memerintahkan(nya), ia tidak menyalahi 

(suami)nya pada diri dan hartanya (yang suaminya) 

tidak menyukainya.”
33

 

 

 

 

                                                 
32

 Majmu’ Fatawa, 32/281. 
33

 Ahmad dan Nasa’i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Irwa’ul Ghalil : 1786. 
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(5). Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit 

Karena Allah q melapangkan dan menyempitkan 

rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah q 

berfirman; 

 

�ِ( َوَ�ْ� ُ?ِ=َر Cََ�ْ�ِ( ِرْزُ?ُ( %ِ�ْ�ُ�ْ4َْ' ِ;َAَ �ْ�ِ 6ٍ;َAَ ُذْو 'ْ%ِ�ْ�ُ�ِ
 �ُ;َKْ�َAَ אUَ5̂ َ�א +َ*א ُ َ&ْ%ً$א ِ- 5Fא Gُِ�َّכ ُ َ̂  ُ 5Fא +َ*אُه א 5��ِ

ُ َ�ْ;َ= Cُْ$ٍ�  ُْ$ً�א 5Fא. 

 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 

rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah q kepadanya. Allah q tidak memikulkan 

beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang 

Allah q berikan kepadanya. Allah q akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”
34

 

 

(6). Membantu suaminya 

Dahulu para Shahabiyah biasa membantu suami-

suami mereka. Di antaranya sebagaimana yang 

diriwayatkan dari Asma’ (binti Abu Bakar Ash-Shiddiq) 

p, ia berkata; 

“Dahulu aku membantu Zubair bin Awwam y (suamiku) 

dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia 

memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, akulah 

yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya.” 

                                                 
34

 QS. Ath-Thalaq : 7. 
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(Akulah) yang memberi makanan dan minuman kudanya, 

menjahit wadah (dari kulit), membuatkan tepung, dan 

memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah 

daerah yang jaraknya sejauh 2/3 farsakh dari 

rumahnya
35

.”
36

 

 

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani 5; 

“Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam dalam 

(urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk (urusan) 

akhirat.”
37

 

 

(7). Banyak berterima kasih kepada suaminya 

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas p ia berkata, Nabi 

a bersabda; 

 

َ$אَء َ ْכُ%ْ�َن ِ?ْ�َ�  ْ Pُ א��5אرُ رِ 	ُ  qِ4ََذא 	َْכَ�َ� 	Uَِْ�َ,א א�ّ�ِ
$َ7ْאنَ  ِrَْن א�َوَ ْכُ%ْ �َ�ْsِ;َ�َْن א�אَل َ ْכُ%ْ?َ ِ 5Fَن ِ�א�ْכُ%ْ ََ	  #ْ�َ

َUْ� gُ�5 َر	َْت ِ�ْ�َכ jً�ْiَא  	c�َ-ِ Pَ�ْ$َ7َْ ِ-7َْ=א5�Uُ א�=5
 Xt?َ א�ِ�ْ�َכ َ�ْ�ً Pُ َْ	َ�א َر Pْ�َא?َ 

 

“Aku diperlihatkan Neraka (yang) kebanyakan 

penghuninya adalah wanita (karena) kekufuran 

(mereka).” Para Sahabat bertanya, ”Apakah mereka 

                                                 
35

 1 farsakh sekitar 5 Km, maka 2/3 farsakh sekitar 4 Km. 
36

 HR. Muslim Juz 4 : 2182. 
37

 Al-Ihya’, 4/699. 
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kufur kepada Allah q?” Nabi a menjawab, ”Mereka 

kufur (ingkar) terhadap suami dan kufur (ingkar) 

terhadap kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik 

kepada salah seorang di antara mereka selama satu 

tahun. Kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak 

disukainya) darimu, maka ia akan mengatakan, ”Aku 

sama sekali tidak pernah melihat kebaikan padamu.”
38

 

 

(8). Menyusui anak-anak suaminya 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Umamah Al-Bahili y, yang mengkisahkan tentang 

mimpi Rasulullah a, di antaranya beliau bersabda; 

 

 5��אُت gُ�5 אْ&َ[َ�َ' qِ4َ 3ْ�َِذא 	ََ&א ِ�ِ�َ$אٍء َ*ْ�َ,gَ uُْ=َ ُ,�5 אْ�َ
ءِ  َ̂ fُUَ ِء 4ََ�אَل َ̂ fُUَ َ�א َ�אُل Pُ�ْ�ُ4َ  5�Uَُد َ̂ �َ�ْ;َ� 	َْوْ َ

 	َْ�َ<אَ&ُ,�5 

 

“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat 

kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku 

bertanya, “Mengapa mereka?” Ia menjawab, “Mereka 

adalah para wanita yang menghalangi anak-anak 

mereka dari air susu mereka.”
39

 

 

                                                 
38

 HR. Bukhari Juz 1 : 29. 
39

 HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 2393. 
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(9). Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti 

perasaan suaminya 

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

5̂ َ?אPْ�َ َزْوَ�ُ�ُ( ِ�َ�  َ̂ ُ*fِْذْي אْ�َ�	َةٌ  ْ&َ�א ِ- X=َزْوَ�َ,א 34ِ א�
�א Cِ #َUُْ�َ=ِכ َ5&qِ4َ ُ 5Fِذْ ِ( َ?אَ*َ�ِכ אfْ*ُ َ̂ אْ�ُ�ْ#ِر אْ�ِ;ْ�ِ� 

 .َدِ�ْ�ٌ� ُ ْ#iُِכ 	َْن ُ َ%אِرَ?ِכ ِ-َ�ْ�َ�א

 

“Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di 

dunia, melainkan isterinya dari (kalangan) bidadari akan 

berkata, “Janganlah engkau menyakitnya, semoga Allah 

q membinasakanmu. Ia hanyalah simpanan bagimu, 

yang sebentar lagi meninggalkanmu (untuk kembali) 

kepada kami.”
40

 

 

Di antara sifat isteri-isteri penghuni Surga adalah 

yang segera meminta keridhaan suaminya, ketika ia 

berbuat kesalahan yang menyakiti hati suaminya. 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
40

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1174. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 173. 
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c�َCَ  ِ&َ$אvُُכْ� ِ�ْ� 	Uَِْ� א6ِ5�Kَ�ْ אْ�َ#ُدْوَد אْ�َ#ُ�ْ#َد אْ�َ;fُْودَ 
َزْوِ�َ,א א�5ِ�3ْ ِ-َذא DَaِEَ َ�אَءْت 7َ�Uَ=َ َ Lَaَ*َ c5א 3ْ4ِ 

cdَ�ْ*َ c5��aًא 7َْEُ َُذُق	 َ̂  َ ِ= َزْوِ�َ,א َوَ*ُ�ْ#ُل 

 

“Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga 

adalah yang penuh kasih sayang, yang subur dan yang 

segera kembali kepada suaminya. Jika (suaminya) 

marah, ia (segera) datang (kepada suaminya) hingga ia 

meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan ia 

berkata, “Aku tidak akan tidur sampai engkau ridha 

(kepadaku).”
41

  

 

(10). Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam 

rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

  

qِ�ِ 5ْ̂ذِ&(ِ  -ِ =ٌUِאiَ #َUَُو )ِ� َ̂ َ*lَْذَن 3ْ4ِ َ�ْ�ِ

 

“Janganlah (seorang wanita) mengizinkan (orang lain 

masuk) ke dalam rumah (suami)nya (ketika suami)nya 

ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”
42

 

 

                                                 
41

 HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 287. 
42

 HR. Muslim Juz 2 : 1026. 
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(11). Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin 

suaminya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

qِ�ِ 5ْ̂ذِ&(ِ  -ِ =ٌUِאiَ َم َوَزْوُ�َ,א#ْHُ*َ َْن	َِة 	�ْ�َ�ْ�ِ X��ِ َ َ̂ 

 

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita (untuk 

melakukan) puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali 

dengan seizin (suami)nya.”
43

 

 

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus 

untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka 

seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun 

tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang 

wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya 

dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk 

berpuasa walaupun tanpa izin suaminya. 

 

(12). Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan 

seizinnya 

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

qِ�ِ 5ْ̂ذِن َزْوِ�َ,א  َ̂ *ُْ�ِ%ُ' אْ�َ�	َةٌ jً�ْiَא ِ�ْ� Pِ�ْ�َ َزْوِ�َ,א ِ-

 

                                                 
43

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1026. 
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“Janganlah seorang wanita membelanjakan sesuatu pun 

dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin 

suaminya.”
44

 

 

(13). Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali 

dengan alasan yang syar’i 

Diriwayatkan dari Tsauban y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

 

�א َX َ	 אٌم�َ�אْ�َ�	ٍَة Pْ�ََlAَ َزْوَ�َ,א َ_َ@ً?א ِ�ْ� ِ�ْEَ� lْ�ٍَس 4ََ
 ِ65�Kَ�ْ6ُ א�َxِא َرא,َ�ْ�َCَ. 

 

“Wanita mana saja yang meminta talak kepada 

suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh 

syari’at), maka diharamkan baginya mencium aroma 

Surga.”
45

 

 

(14). Berihdad (berkabung) ketika suaminya meninggal 

dunia 

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya 

(meskipun belum digauli) wajib berihdad selama 4 bulan 

10 hari, kecuali jika ia dalam keadaan hamil maka 

berkabungnya adalah sampai melahirkan. Allah q 

berfirman; 

                                                 
44

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu Dawud 

: 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan. 
45

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 

2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa’ul Ghalil : 2035. 
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 َ� ْQِ5َوא�  �َHْ5��َ��َ#54ْ#َن ِ�ْ�ُכْ� َوَ Qَُرْوَن 	َْزَوאً�א َ ََُ 
 5�,ِ$ِ%ُ&َْl�ِ א�ًsْCََو �ٍ,ُiَْ	 6َ;َ�ََْر	 

”Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri 

itu) menangguhkan dirinya (berihdad selama) 4 bulan 10 

(hari).”
46

 

 

 

5. Mengisi Rumah Dengan Berbagai Amalan Ibadah 

Sebagai bentuk syukur kepada Allah q atas 

anugerah pasangan dan keturunan yang telah diberikan, 

maka hendaknya suami dan isteri memperbanyak ibadah 

kepada Allah q. Hendaknya suami dan isteri mengisi 

rumah mereka dengan berbagai amal ibadah, seperti; 

membaca Al-Qur’an, shalat sunnah, dzikir, dan lain 

sebagainya. Dengan hidupnya nuansa Islami di dalam 

rumah, niscaya rumah akan menjadi sejuk dan damai. 

Sehingga penghuni rumah akan merasakan kebahagian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 QS. Al-Baqarah : 234. 
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Demikianlah kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga 

yang sakinah. Akhirnya kita memohon kepada Allah q 

agar mengaugerahkan kepada kita keluarga dan 

keturunan yang menyejukkan pandangan. Semoga Allah 

q menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah fi dunya wal 

akhirah.  

 ٍ��ُCَْ	 َة َوאْ�َ;ْ�َ�א  َر�5َ�א DْUَ َ�َ�א ِ�ْ� 	َْزَوאِ�َ�א َوُذّرِ 5אِ*َ�א ُ?�5
�5ِ�ْ�َ� ِ-َ�אً�א�ُ�ْ�ِ. 

 

“Wahai Rabb kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-

isteri dan keturunan yang menjadi penyejuk pandangan 

kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 

bertaqwa.”
47

 

 

 )ِ>ِ�ْWَאَِ�ِ( َو c�َCََو =ٍ 5��َ�א ُ�َ ِ�ّ>ِ&َ c�َCَ ُ 5Fא c5�Wََو
 َ��ْ;ِ�َ�َْ	،  َ��ْ�ِ َرّبِ אْ�َ;َ�ِ 5Fِ =ُ�ْ�  .َو+ِ�ُ� َدCَْ#אَ&א 	َِن אْ�َ

 

Semoga shalawat (dan salam) senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para 

Sahabat semuanya. Penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

***** 

 

                                                 
47

 QS. Al-Furqan : 74. 
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‘Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 


