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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Pesan Membangun Rumah 

Tangga Islami Dalam Ceramah Ustadz Khalid Basalamah Di YouTube Bulan 

Januari-Agustus 2017, kemudian hak dan kewajiban suami dan istri dalam 

ceramah ustadz Khalid Basalamah dan komunikasi keluarga dalam ceramah 

ustadz Khalid Basalamah 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh ceramah ustadz Khalid Basalamah 

pada bulan Januari-Agustus 2017 di YouTube. Sampel penelitian ditetapkan dalam 

penelitian ini dengan purposive sampling ( secara penentu ). Teknik pengumpulan 

data dengan mengumpulkan video ceramah ustadz  Khalid Basalamah dari bulan 

Januari-Agustus 2017 yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik Analisis 

data menggunakan tahap ,coding, tabulating. Jenis penelitian ini menggunakan 

kuantitatif yang berdasarkan analasis isi. 

Pesan membangun rumah tangga islami dalam ceramah ustadz Khalid 

basalamah bulan Januari sampai Agustus 2017 meliputi: pesan hak dan kewajiban 

suami dan istri dan pesan komunikasi keluarga. Dan berdasarkan hasil penilitian 

ceramah ustadz Khalid Basalamah  pada bulan Januari sampai Agustus 2017 di 

YouTube yang telah dipersentasekan, pesan membangun rumah tangga islami 

yaitu pesan hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 74,29% dan pesan 

komunikasi keluarga sebanyak 25,71%. Pesan hak dan kewajiban suami dan istri 

sebanyak 74,29 % meliputi pasan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya 40 

%, pesan hak dan kewajiban suami terhadp istrinya 30%, dan pesan hak dan 

kewajiban berasama terhadap keduanyasebanyak 4,29%. Pesan Komunikasi 

keluarga sebanyak 25,71% meliputi pesan komunikasi orang tua (suami dan istri) 

sebanyak 24,28%, komunikasi orang tua dan anak sebanyak 1,43% dan 

komunikasi anak dengan anak lainnya sebanyak 0%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dihadapkan kepada 

cepatnya arus informasi dalam pemanfaatan teknologi yang berimbas kepada 

perkembangan media komunikasi saat ini misalnya internet, internet 

merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Sebagai produk teknologi, maka internet dapat memunculkan jenis media 

baru.
1
 

Perkembangan media baru dimulai pada tahun 1960 dilihat dari hubungan 

antara komputerisasi dan seni bertumbuh secara radikal. 1980-an Alan Kay 

dkk dalam Alo Liliweri dari peusahaan Xerox menginspirasi lahirnya  PC 

(Personal Computer) setelah itu media cetak dan siaran analog seperti televisi 

dan radio mulai memanfaatkan PC untuk menyusun berbagai program siaran. 

Hanya dalam tempo 25 tahun terjadi transformasi yang sangat cepat dimana 

semua media mulai memanfaatkan teknologi digital seperti internet game dan 

video sehingga menggeser kekuasaan media tua saat itu seperti mesin cetak.
2
 

Andrew L Shapio dalam Alo Liliweri berpendapat kemunculan media baru 

yang memanfaatkan teknologi digital berpotensi radikal menggeser peran 

                                                           
1
 Shiefti, Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 2-4 
2
 Alo Liliweri, Komunikasi Antarpersonal, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 284 

 



media lama sehingga memunculkan media baru tampil untuk mengendalikan 

informasi sekaligus mengubah kerja manusia. 
3
 

 Perkembangan media baru salah satunya ialah media sosial yang kontras 

antara media tradisional seperti media cetak. Media sosial memiliki banyak 

jenis paling tidak ada “The Big 5 of Social Media” atau lima besar media 

sosial yaitu: Facebook, Twitter, YouTube, Blog (Personal Blog), dan Linkedin. 

Media sosial banyak diminati baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Di 

antaranya adalah YouTube. Smith  dalam Alo Liliweri mengungkapkan 

Indonesia menjadi salah satu pengguna YouTube terbesar di Asia yang  

menghabiskan puluhan juta jam per hari.
4
 

Pada tahun 2006 google mengumumkan pencapaian luar biasa yang diraih 

oleh video streaming-nya YouTube. Layanan yang akuisisi pada tahun 2006 

tersebut telah memiliki 1 miliar pengguna setiap bulannya. Jika dibandingkan 

dengan penduduk bumi yang mencapai sekitar 6,79 miliar orang maka 

pencapaian YouTube tersebut sekitar 14,7 persen warga dunia yang menonton 

video di YouTube setiap bulannya. Jika YouTube diibaratkan sebagai sebuah 

negara maka jumlah peminat sama dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di 

dunia setelah China dan India.
5
 

YouTube merupakan sebuah situs web video sharing (berbagi video) 

popular, dimana para pengguna dapat memuat, menonton sejumlah video klip 

secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip music (Video 

                                                           
3
 Alo Liliweri, Komunikasi..., hlm. 284 

4
 Ibid, h. 305 

5
 Ibid, h. 305 



Klip), film TV serta video buatan para penggunanya sendiri.
6
 YouTube 

memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk mengunggah video 

dan penonton dari seluruh penjuru dunia dapat menikmatinya dalam beberapa 

menit keanekaragaman topik yang ada di YouTube membuat berbagai video 

menjadi salah satu bagian yang penting dalam kultur berinternet. YouTube 

memiliki fungsi yaitu sebagai sarana untuk memasarkan produk, informasi, 

dan hiburan. Selain itu YouTube juga berfungsi untuk berdakwah.
7
 Allah 

berfirman dalam Qs. Ali Imran: 104 

                           

          

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu segologan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. Ali Imran: 104)
8
 

Peran dai sebagai penyampai amal ma’ruf nahi munkar tentunya harus 

memanfaatkan YouTube sebagai sarana dalam penyampaian pesan dakwah 

agar dakwah Islam lebih mengena sasaran. 

Secara ideal YouTube dikatakan sebagai media dakwah untuk itu 

keberadaan YouTube dapat digunakan untuk kepentingan dakwah. YouTube 

dapat memancarkan program dalam bentuk Audio Visual. Terlebih lagi 

                                                           
6
 Apriadi Tambruka, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 84 
7
 Saidurrahman, dkk, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah, (Medan: 

LP2M, 2018, hlm. 81) 
8
 Departemen Agama, Alqur’an Terjemah & Tajwid, (Bandung: Sygma, 2014), hlm 63 



dengan menggunakan YouTube inilah dakwah memainkan perannya dalam 

menyebarkan informasi tentang islam keseluruh penjuru dunia  tanpa 

mengenal waktu dan tempat.  

YouTube cukup banyak digunakan dai untuk membagi videonya dengan 

tujuan berdakwah, adapun pesan-pesan dakwah yang disampaikan yaitu 

pesan-pesan keislaman seperti masalah ibadah, akidah, tauhid, tak terkecuali 

masalah  rumah tangga. Salah satu ustadz yang menggunakan YouTube dalam 

menyampaikan dakwah ialah ustadz Khalid basalamah. Ustadz Khalid 

basalamah  termasuk sederetan ustadz yang popular pada saat ini. Ustadz 

Khalid basalamah memiliki pengikut yang cukup banyak yang digemari oleh 

kaum muda maupun tua.  

Ustadz Khalid Basalamah merupakan salah seorang ustadz di Indonesia 

yang menyebarkan syiar Islam. Banyak sekali kajian beliau yang bisa 

ditemukan di berbagai media sosial terutama di YouTube. Nama lengkap 

beliau adalah Khalid Zeed Abdullah Basalamah, beliau lahir di Makassar 

tanggal 01 Mei 1975. Ustadz Khalid Basalamah ini sangat rajin dan rutin 

menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Beliau merupakan salah satu di antara 

sekian banyak ustadz yang menyelesaikan studinya di Universitas Madinah 

untuk S-1 nya. Untuk gelar Magister nya beliau hanya di Indonesia di 

Universitas Muslim Indonesia. Sedangkan gelar doktornya beliau merupakan 

salah satu lulusan di Universitas Tun Abdul Razaq Malaysia.
9
 

                                                           
9
 https://profilbiodataustadz.blogspot.co.id/2016/11/profil-biodata-dan-biografi-ustadz-

dr.html, diakses, selasa, 27 maret 2018 

https://profilbiodataustadz.blogspot.co.id/2016/11/profil-biodata-dan-biografi-ustadz-dr.html
https://profilbiodataustadz.blogspot.co.id/2016/11/profil-biodata-dan-biografi-ustadz-dr.html


Ustadz Khalid Basalamah merupakan ustadz yang sering membahas 

persoalan rumah tangga dalam ceramahnya. Rumah tangga adalah  kumpulan 

dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, mertua 

dan sebagainya. Islam memberikan anjuran berumah tangga serta rangsangan-

rangsangan di dalamnya, terdapat motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu 

saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu 

maupun masyarakat. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat 

serta tanda keagunggan Allah Swt yang diberikan kepada umat manusia.
10

 Di 

dalam Alquran Allah Swt menegaskan  

                        

                     

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt adalah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 

keagunggan Allah Bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)
11

 

 

Ditengah-tengah masyarakat rumah tangga selalu mengalami 

persoalan. persoalan yang muncul pun banyak di dalam rumah tangga Salah 

satu persoalannya ialah munculnya perusak rumah tangga yang sering disebut  

PELAKOR. nama PELAKOR saat ini sedang dibicarakan di tengah-tengah 

masyarakat. Kemunculan perusak rumah tangga ini menimbulkan pandangan 

negatif dimata masyarakat terutama bagi kaum wanita.  Dengan keberadaan 

PELAKOR akibat yang ditimbulkan ialah  perceraian. Padahal, dalam 

                                                           
10

 Nadhira Mudjab, Merawat Mahligai RumahTangga, (Yogyakarta: MITRA 

PUSTAKA,2003), hlm. 9 
11

 Departemen Agama, Alqur’an…,hlm.  406 



berumah tangga setiap individu memimpikan rumah tangga yang penuh 

kebahagian bukan berujung pada perpisahan. Munculnya persoalan 

PELAKOR dalam rumah tangga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat 

untuk terus menjaga rumah tangganya agar terhindar dari perpisahan. Untuk 

itu penulis tertarik dalam meneliti judul ini. Adapun alasan penulis memilih 

ustdaz Khalid Basalamah di samping dari segi pendidikannya, juga dalam 

penyampaian isi pesan dakwah, Ustadz  Khalid Basalamah menyampaikannya 

secara tenang, tegas dan terstruktur sehingga membuat orang mudah dalam 

memahami isi  pesan dakwah yang disampaikan. Selain itu dalam 

menyampaikan dakwah ustadz Khalid Basalamah tidak hanya melalui majelis-

majelis, dan mimbar tetapi juga melalui media sosial salah satunya ialah 

YouTube. Sebagian kajiannya ustadz Khalid Basalamah menyampaikan pesan 

dakwah intens  pada persoalan rumah tangga dalam mengatasi persoalan yang 

berada ditengah masyarakat sait ini terkait dengan membangun rumah tangga 

islami. Namun sampai sekarang belum diketahui secara pasti pesan-pesan 

membangun rumah tangga Islami yang disampaikan dalam ceramah ustadz 

Khalid Basalamah baik hak dan kewajiban suami dan istri maupun juga terkait 

dengan komunikasi keluarga untuk itu perlunya  dilakukan penelitian. Oleh 

karena itu penulis  sangat tertarik membuat skripsi yang berjudul “Pesan-

pesan Membangun Rumah Tangga Islami dalam Ceramah Ustadz Khalid 

Basalamah di YouTube Bulan Januari-Agustus 2017”. 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini secara umum 

ialah bagaimana pesan-pesan membangun rumah tangga islami yang 

disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah di YouTube. 

 Secara khusus masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa hak dan kewajiban suami dan istri dalam ceramah ustadz Khalid 

Basalamah? 

2. Bagaimana komunikasi keluarga dalam ceramah ustadz Khalid 

Basalamah? 

C. Batasan Istilah  

 Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

penulis merasa perlu untuk memberikan batasan istilah: 

1. Pesan membangun rumah tangga islami yaitu informasi berupa kata-kata 

baik secara lisan maupun tulisan tentang menciptakan keluarga yang 

sesuai dengan tutunan ajaran Islam yang meliputi: 

a. Rumah tangga yang terbentuk dari pasangan suami istri muslim yang 

baik 

b. Tujuan dalam berumah tangga 

c. Peran suami istri dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga 

yaitu hak dan kewajiban suami istri 

d. Komunikasi dalam keluarga yang meliputi suami, istri dan anak. 

e. Mengatasi konflik dalam rumah tangga 

 Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi membangun rumah 

tangga islami yaitu  menciptakan keluarga yang sesuai dengan tujuan 



ajaran islam yang meliputi: hak-hak dan kewajiban suami istri dan 

komunikasi dalam keluarga 

1. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagai video) popular, 

di mana para pengguna dapat memuat, menonton, sejumlah video Klip 

secara gratis
12

 

Pesan-pesan membangun rumah tangga Islami dalam ceramah Ustadz 

Khalid Basalamah di YouTube artinya informasi berupa simbol, kode, suara, 

atau kata-kata mengenai membangun rumah tangga islami yang artinya rumah 

tangga yang didasari oleh ajaran Islam yang dilihat dari penyampaian ceramah 

Ustadz Khalid Basalamah di YouTube. 

D. Tujuaan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan dan perumusan tersebut, maka adapun 

tujuan umum yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini ialah untuk 

mengetahui pesan-pesan membangun rumah tangga islami yang disampaikan 

oleh Ustadz Khalid Basalamah di YouTube.  

 Secara khusus tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban suami istri dalam ceramah 

ustadz Khalid Basalamah 

2. Untuk mengetahui komunikasi  keluarga dalam ceramah ustadz Khalid 

Basalamah 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teorotis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran  ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi dan sebagai 

rujukan/ literature bagi peneliti berikutnya untuk meneliti hal yang sama 

dengan masalah yang berbeda. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan untuk: 

a. Para dai dalam melaksankan aktivitas dakwah salah satunya melalui 

video. 

b. Pengguna YouTube dalam menonton video yang bersifat ajaran Islam. 

c. Para admin YouTube dalam menyebarkan video-video yang bersifat 

ajaran Islam. 

F. Sistematika Penelitian 

 Untuk memudahkan pembahasan, peneliti memberikan sistematika 

penelitian berdasarkan bab demi bab serta beberapa sub bab yaitu: 

 BAB I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya beriskian latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II merupakan kajian pembahasan tentang pustaka dan membahas 

tentang analisis isi ceramah ustadz Khalid Basalamah di YouTube 

 BAB III mengemukakan bahasan tentang metodologi penelitian, meliputi 

jenis dan pendekatan penelitan, subjek dan objek penelitian populasi dan sampel, 

sumber data, instrument pengmpuulan data dan tehnik analisi data. 

BAB IV Hasil penelitian, Pada bab ini akan dipaparkan tentang pesan 

membangun rumah tangga islami dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah, pesan 



hak dan kewajiban suami dan istri dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah, 

komunikasi keluarga dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah dan pembahasan. 

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran- saran. 

 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pesan 

 Pesan adalah “apa”  yang telah dirumuskan dalam bentuk kata-kata lisan atau 

tertulis seperti foto, lukisan, film, dan poster kemudian dikirimkan kepada 

penerima. Perumusan pesan memerlukan keterampilan dan usaha yang memadai 

demi pesan tersebut bermakna sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Pesan 

juga diartikan sebagai ide, pikiran atau perasaan yang ingin disampaikan oleh 

sumber kepada penerima. Pesan mengambil bentuk dalam symbol (kata dan frasa) 

yang dapat dikomunikasikan sebagai ide melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh 

kontak fisik, dan nada suara.
13

 

 Pesan dalam proses komunikasi tidak terlepas dari symbol dan kode, karena 

pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian symbol 

dan kode. Pemeberian arti pada symbol adalah suatu proses komunikasi yang 

dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. 

Sedangkan kode pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam yaitu kode verbal 

(bahasa) dan kode nonverbal (isyarat).
14

 

B. YouTube Sebagai Media Dakwah 

 Media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar. Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk jamak 

medium berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi 

mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam 
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bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang 

berarti alat atau perantara.
15

 

 Dalam ilmu komunikasi, media diklasifikasi menjadi tiga macam yaitu:
16

 

1. Media terucap (The spoken Woeds) yaitu alat yang mengeluarkan bunyi 

seperti radio, telepon dan sejenisnya. 

2. Media Tertulis (The Printed Writing) yaitu media berupa tulisan atau cetakan 

seperti majalah, surat kabar, pamflet, lukisan, gambar dan sejenisnya. 

3. Media Dengar Pandang (The Audio Visual) yaitu media yang berisi gambar 

hidup yang bisa dilihat dan didengar yaitu film, video, televisi dan sejenisnya 

 Salain itu dalam pengklasifikasiannya  Media  dakwah dibagi menjadi dua 

bagian yaitu media tradisional (tanpa teknologi komunikasi) dan media modern 

(dengan teknologi komunikasi).  Adapun jenis media dakwah dibagi menjadi tiga 

macam yaitu:
17

 

1. Media Auditif 

 Media auditif adalah sarana yang dapat ditangkap oleh pendengaran manusia. 

Media ini menuju kepada satu objek yang didengar yaitu suara. Selain itu media 

auditif  bisa menerima pesan dakwah tanpa memerhatikan arah asalnya. Adapun 

yang termasuk dalam media auditif yaitu Radio, Cassette/Tape Recorde. 
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2. Media visual  

 Media visual adalah sarana yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Media 

ini melibatkan pengelihatan mata manusia untuk memenuhi kepuasan rasa ingin 

tahu manusia. Adapun yang termasuk dalam jenis media visual ini adalah pers, 

majalah, buku, surat kabar, poster, internet dll. 

3. Media Audio Visual 

 Media audio visual adalah gabungan media auditif dan media visual. Artinya 

media dengar pandang yang bisa didengar sekaligus dipandang. Adapun yang 

termasuk dalam jenis media visual ini adalah TV dan CD. 

 YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagai video) popular 

dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagai  Video Klip secara 

gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip), film TV 

serta video buatan para penggunanya sendiri.
18

 

 YouTube didirikan pada februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal: 

Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Hurley pernah belajar tentang reka 

bentuk di Universitas Indiana Pennylvania. Sementara itu , chen dan Karim sama-

sama belajar computer sains di Universitas Illnois di Urbana-Champaign.
19

 

 Adapun kelebihan dari YouTube ialah: 

1. Bisa melihat dan dan mengupload video yang kita suka 

2. Sebagai ajang promosi diri 

3. Bisa mendownload setiap video 

4. Bisa belajar stearming, banyak video yang bermanfaat 

5. Ukurannya ada yang HD, bisa didownload 
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6. Videonya banyak dapat menampung ukuran kapasitas video yang sanggat 

besar ketika diupload.
20

 

 YouTube memungkinkan siapa saja dengan koneksi untuk mengunggah video 

dan penonton dari seluruh penjuru dunia dapat menikmatinya hanya  dalam 

beberapa video menjadi salah satu bagian yang penting dalam kultur berinternet. 

 YouTube pada saat ini telah dimanfaatkan banyak orang untuk memberikan 

segala informasi ke seluruh penjuru tanpa mengenal waktu, dan tempat. Semua 

orang dari berbagai etnis dan berbagai agama dapat mengaksesnya  dengan  

mudah. Banyak dai yang memanfaatkan YouTube sebagai media dakwah sehingga 

dapat mempermudah pesan-pesan dakwah yang disampaikan hingga  ke penjuru 

dunia. 

 Sebagai media dakwah YouTube memiliki kelebihan dibanding media lain 

diantaranya YouTube memiliki tampilan yang termasuk dalam media alat pandang 

dengar (Audio Visual) sekaligus, sehingga menarik untuk disaksikan. Dai sebagai 

sumber dakwah hendaknya pandai mengemas materi dakwah ke dalam YouTube. 

 Dakwah adalah suatu aktifitas atau usaha yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan 

berlandaskan ketentuan Allah Swt dan Rasulullah Saw.
21

 

 Tentunya, hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang diminati oleh umat Islam 

saat ini dikarenakan sudah banyak yang bisa dijadikan sebagai media dakwah 

yaitu YouTube, selain mempermudah pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam 

setiap materi yang disampaikan juga lebih mudah di akses oleh masyarakat di 

seluruh dunia. 
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C. Membangun Rumah Tangga Islami 

Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia atau kamus Melayu 

diartikan  dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara mara. Juga 

digunakan untuk pengertian seisi rumah yang menjadi tanggungan, baith. Arti lain 

dari keluarga ialah satuan-satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam 

masyarakat.  Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata “keluarga” dengan 

memperoleh awalan “ke” dan akhiran “an” berarti perihal yang bersifat atau 

berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan (hal) yang berkaitan dengan 

keluarga atau hubungan sebagai anggota didalam suatu keluarga.
22

 

Keluarga juga merupakan basis utama yang menjadi pondasi bangunan dan 

komunitas Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapat perhatian dan 

perawatan yang begitu signifikan dari alquran.
23

 Dalam literature Alquran (Arab) 

keluarga diistilahkan dengan al-hul jamaknya ahluna dan ahal yang memiliki arti 

famili, keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam ayat di bawah ini: 

                      

Artinya: “dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS Thaha: 132)
24

 

Menurut Ki Hajar  Dewantara dalam M. Yacub keluarga berasal dari paduan 

kata kawula dan warga yang artinya aku seseorang merupakan bagian dari 
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warganya. Dengan begitu keluarga bukanlah sekedar kumpulan orang dalam suatu 

rumah tangga yang di dalamnya ada individu-individu yang tak ada 

pertalian/interaksi apapun. Dengan demikian yang dimaksud dengan keluarga 

adalah sekumpulan insan dalam suatu rumah tangga dan terdapat interaksi antara 

individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga terdapat aturan/norma 

yang saling dihormati dan dipatuhi.
25

 

Apabila terdapat suasana yang harmonis, saling hormat dan mencintai satu 

sama lain sesuai dengan kadarnya maka terdapat rasa aman, nyaman dan bahagia 

dalam keluaga itu. M. Isa Sulaiman dalam M. Yacub mengemukakan bahwa 

dalam pengertian keluarga terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Saling melengkapi 

2. Menyatu dalam duaan atau berdua dalam kesatuan 

3. Dunia kecil yang dibina secara bersama di dalamnya terdapat: simponi, dialog, 

dan dinamika.
26

 

Dalam pandangan Islam keluarga merupakan sebuah batu bata yang melekat 

secara serasi dengan batu bata-batu bata lain yang ada di sekelilingnya dalam 

bangunan yang kuat dan kokoh.
27

 

 Islam menghendaki agar keluarga memiliki pondasi yang kuat, akar yang 

dalam, dan bangunan yang menjulang, agar dapat menghasilkan buah yang 

diharapkan dan memberikan hasil yang berkah.
28

 Membangun kehidupan 

berumah tangga merupakan dari ajaran agama. Menjaga dan melestarikannya 
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merupakan keimanan, melawan berbagai gerakan yang mengancam eksistensinya 

merupakan jihad, dan menjaga putra-putri yang merupakan buah dari pernikahan 

adalah bagian dari ibadah kepada Allah. hal ini sebagaimana yang disebutkan 

dalam firman Allah swt:  

                            

                      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (At-Tahrim:6)
29

 

 

 Jika kehidupan rumah tangga Islam dibangun dan dipersiapkan dengan baik 

serta dikelola dan dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan Allah sebagaimana 

yang dituangkan dalam ajaran Islam maka akan menjadi labinah (batu bata) yang 

kokoh guna membangun masyarakat muslim komitmen menjalankan aturan-

aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berumah tangga merupakan 

salah satu benteng akidah Islam. Benteng tersebut haruslah kokoh dari dalam dan 

saling menompang antara bagian yang satu dengan bagian yang lain serta kuat. 

Masing-masing individu harus tetap berada di dalamnya dan tidak lepas darinya 

ataupun melubanginya.
30

 

 Membangun rumah tangga islami yaitu menciptakan keluarga yang sesuai 

dengan tutunan ajaran Islam yang meliputi: 
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1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri 

 Suami dan istri merupakan cikal bakal keluarga. Sedangkan keluarga 

merupakan cikal bakal masyarakat. Bila hak dan kewajiban suami-istri dijalankan 

secara teratur keluarga pun akan teratur dan tentram. Dan bila keluarga tentram 

masyarakat pun akan teratur dan tentram. Islam memberikan sejumlah hak kepada 

suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan juga memberikan sejumlah hak 

lainnya kepada istri yang harus ditunaikan oleh suami. Bila satu dari kedua-

duanya menyimpang dari ketentuan ini, maka keluarga itu akan banyak 

menghadapi masalah. Untuk itu perlunya mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewajiban bagi suami dan istri.
31

 

a. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suaminya 

 Secara umum, hak-hak ini berkisar antara mas kawin, nafkah, dan adanya rasa 

keadilan terhadap para istri apabila sang suami berpoligami. 

1) Hak Mas Kawin (Mahar) Untuk Istri  

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta 

atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad.  

Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian 

darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini 

tidak membatalkan keabsahannya yang terpentiang adalah sesuatu yang 

diberikan seorang laiki-laki kepada seorang wanita.
32

 

Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan 

dari isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya. Allah swt berfirman: 
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Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa:4)
33

 

2) Nafkah  

Secara etimologis (bahasa), nafkah adalah nama untuk sesuatu yang 

dinafkahkan seseorang kepada orang lain. Secara terminologis (istilah), 

syariat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri seperti; makanan, pakaian, 

perobatan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.
34

 

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri dan suaminya sejak 

mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam 

menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks Alquran yang 

memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah yang Mahabenar.
35

 

                         

                   

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah  kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. 

(QS. Ath-thalaq:7)
36
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3) Adil dalam berinteraksi 

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian 

nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seorang istri. Jika ia 

menetapkan hubungan baik yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya:
37

 

        

Artinya: Dan Bergaullah dengan mereka secara patut.(QS. An-Nisa:19)  

Sedangkan menurut Ali Yusub As-Subki  kewajiban istri terhadap 

suaminya adalah sebagai berikut: 

 Taat dan patuh kepada suami. 

 Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman 

 Mengatur rumah dengan baik 

 Menghormati keluarga suami 

 Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami 

 Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju 

 Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami 

 Selalu behemat dan suka menabung 

 Selalu berhias, bersolek dihadapan suami 

 Jangan selalu cembru buta
38

 

b. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istrinya 

Menurut Ali Yusub As-Subki  di antara hak-hak suami terhadap istri 

adalah sebagai berikut: 
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1) Pemeliharaan. 

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. 

Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan 

keamanan rumah tangga, lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang 

mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan 

dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali 

kepada sifat kelelakian denga unsur-unsurnya. Karena perempuan sebagai 

tempat yang membawa janin dari laki-laki. Wajib bagi laki-laki untuk 

menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal tersebut tidak 

sempurna kecuali dengan melakukan dan memberikan hak perlindungan 

dalam masyarakat dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya dibawah 

tanggung jawabnya.  

2) Taat pada selain maksiat 

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah menjadi keluarga 

tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, 

menyebabkan kecelakaan  dan merusak kasih saying suami istri, mengeraskan 

hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.
39

 

3) Mewajibkan perempuan untuk menetap di Rumah  

Adapun kewajiban istri untuk tetap untuk dalam rumah sebagai hak dari 

hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi 

kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya dan terjaga demi istri. 
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Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha 

suaminya atau dengan uzur syar’i maka istri menolak dirinya untuk menerima 

tanggung  jawab  untuk keputusan dan utang-piutang dengan menerima dosa-

dosa di akhirat. 

4) Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya 

Termasuk hak-hak suami atas istrinya adalah untuk tidak memberi izin 

masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah 

berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab 

rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak 

diinginkan.
40

  

5) Mengerjakan yang disukai suami 

Termasuk hak suami atas istrinya untuk siap bekerja dengan kecintaan 

terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang 

diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan kita khsusnya dalam 

pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan 

untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya 

dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.
41

 

6) Mencurahkan untuk jiwanya 

Termasuk dari hak-hak suami kepada istrinya hendaknya ia memberikan 

kelapangan waktu untuk mencurahkan jiwa dan pikiran suami. Jika suami 

seorang hamba yang mengabdi kepada-Nya, ia memberikan waktu untuk 

menenangkan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhannya dengan khusyu’, 

tenang, dan kehadiran hati. Jika suami seorang yang berpengetahuan maka ia 

                                                           
40

 Ibid, h. 154 
41

 Ibid, h. 155 



memberikan waktunya untuk menelaah, membaca, kitab, mengarang, atau 

berfikir. 

7) Berkabung untuk suami 

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya. Jika suaminya 

meninggalkan dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat 

bulan sepuluh hari. Tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini ia 

harus menepatinya keharusan baginya untuk tetap tinggal sehingga habis 

masa ‘iddah , ia tidak keluar kepada keluarganya dan tidak keluar kecuali 

mendesak.
42

 

8) Bertanggung jawab atau pekerjaan di rumah 

Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua berhubungan dengan 

rumah seperti kebersihan, pengaturan , mempersiapkan makanan, dan lain-

lain.
43

 

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah:  

1) Bersikap baik terhadap istrinya 

                          

                    

                      

             

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan 
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bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-

Nisa:19)
44

  

  

2) Menafkahi istri dari harta pribadi si suami, menafkahi anak-anaknya, 

membeli segala hal yang diperlukan dalam kehidupan suami istri. 

3) Membimbing keluarganya kepada jalan kebaikan dan beribadah. 
45

Allah 

berfirman : 

                      

            

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 

bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki 

kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang 

bertakwa.” (QS. Thaha:132)
46

 

 

c. Hak dan Kewajiban Bersama Antara Suami dan Istri 

Berdasarkan hak-hak yang diwajibkan dalam islam, bagi masing-

masing istri memiliki hak-hak dan kewajiban di antara satu dengan lainnya 

yang diklasifikasikan sebagai berikut:
47

 

1) Baik dalam berhubungan 

Allah memperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik antara 

suami dan istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk 

mensucikan jiwa, memberikannya, membersihkan iklim keluarga, dan 

membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari 
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berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian, membawa pada 

keburukan hubungan dan keputusasaan di dalamnya ataupun kepadanya.
48

 

2) Hubungan seksual suami istri 

Islam tidak lalai bercampur dalam hubungan seksual suami istri, karena 

hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan. Tidak selayaknya 

untuk melupakannya atau berpura-pura bodoh.
49

 

Alquran sungguh telah menggambarkan hubungan seksual suami istri 

dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini 

dalam memenuhi keinginan secara fitrah. Allah Swt berfirman: 

                      

                 

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 

maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 

kehendakki”.(QS. Al-baqarah:223)
50

 

3) Warisan 

Warisan merupakan hak perserikatan antara suami istri. Masing-masing 

dirinya berhak atas peninggalan pemiliknya sebagai bagian yang jelas 

batasan-bataasnnya dalam Alquran sebagaimana firman Allah: 
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Artinya:”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak.Jika istri-istrimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

setelah dibayar uangnya.Para istri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat  yang kamu buat atau (dan) setelah 

dibayar utang-utangmu”. (QS. An-Nisa: 12)
51

 

 

Kerabat-kerabat istri, mereka tidak dapat mencegah suami atas haknya 

dalam peninggalan istrinya, sebagaimana para kerabat suami tidak dapat 

mencegah istri atas haknya dari peninggalan suaminya.Karena dengan 

demikian mereka membatasi Allah dan Rasul-Nya, menyalahi syariat 

Allah dan melampaui batas-batasnya.
52

 

4) Haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah 

suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu 

juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram 

dinikahi oleh suaminya. 

5) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang  jelas bagi suami. 

                                                           
51

 Departemen Agama RI, Alqu’an Terjemah…, hlm. 79 
52

 Ali yusub As-Subki, Fiqh Keluarga,…hlm. 211 



6) Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku yang baik, sehingga dapat 

melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
53

 

2. Komunikasi  Dalam Keluarga 

Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah 

keluarga, yang merupakan cara seorang anggota keluarga untuk berinteraksi 

dengan anggota lainnya, sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan 

mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Agar 

anak dapat menjalani hidupnya ketika berada dalam lingkungan masyarakat, 

apa yang terjadi jika sebuah pola komunikasi keluarga tidak terjadi secara 

harmonis tentu akan mempengaruhi perkembangan anak.
54

 

Adapun bentuk-bentuk komunikasi dalam keluargaa yaitu: 

1. Komunikasi orang tua yaitu suami-istri 

Komunikasi orang tua yaitu suami istri disini lebih menekankan pada 

peran penting suami istri sebagai penentu suasana dalam keluarga. Keluarga 

dengan anggota keluarga (ayah, ibu, anak).
55

 

2. Komunikasi orang tua dan anak 

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu ikatan 

keluarga di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anaknya. 

Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak di sini bersifat dua arah, 

disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal di mana antara 

orang tua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau 

nasehat. Hubungan komunikasi yang efektif ini terjalin karena adanya rasa 
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keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan antara orang tua 

dan anak. 

3. Komunikasi anak dan anak yang lainnya 

Komunikasi ini terjadi antara anak 1 dengan anak yang lain. Dimana anak 

yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing pada anak yang masih 

muda. Biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau faktor kelahiran.  

 

D. Teori Semiotika 

Semiotika adalah studi mengenai tanda (signs) dan simbol yang 

merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi. Semiotika 

mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili objek, ide, situasi, 

keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada di luar diri. 
56

 

Konsep dasar yang menyatukan semiotika ini adalah “tanda” yang 

diartikan sebagai a stimulus designating something other than it self (suatu 

stimulus yang mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri). Pesan 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi.  Menurut John 

Powers dalam Morissan pesan memiliki 3 unsur yaitu : 1) tanda dan simbol, 2) 

bahasa dan 3) wacana. Menurutnya tanda merupakan dasar bagi semua 

komunikasi. Tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya 

sendiri, sedangkan makna atau arti adalah hubungan antara objek atau ide 

dengan tanda.
57

 

Kedua konsep tersebut menyatu dalam berbagai teori komunikasi, 

khususnya teori komunikasi yang memberikan perhatian pada simbol, bahasa 
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serta tingkah laku nonverbal. Kelompok teori ini menjelaskan bagaimana 

tanda dihubungkan dengan makna dan bagaimana tanda diorganisasi. Studi 

yang membahas mengenai tanda ini disebut semiotika. Tanda mutlak 

diperlukan dalam menyusun pesan yang hendak disampaikan. Tanpa 

memahami teori tanda maka pesan yang disampaikan dapat membingungkan 

penerima.
58

 

Teori modern pertama yang membahas tanda dikemukakan oleh ahli 

filsafat dari abad kesembilan semiotika modern. Ia mendefenisikan semiotika 

sebagai suatu hubungan antara tanda (simbol), objek, dan makna.
59

 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu pada proposal ini merujuk pada skripsi: 

1. Dendy Pratama Siswanto, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara dengan judul skripsi “Pesan-Pesan Dakwah dalam Video Dr. Zakir 

Naik Pada Bulan Januari-Juni 2016. 

Skripsi Dendy Pratama Siswanto menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang mana data didapat dari video-vedeo dakwah Dr. Zakir 

Naik di YouTube. Selain buku, youtube merupakan sumber utama yang 

menjadi dasar dalam skripsi ini. Skripsi Dendy Pratama Siswanto memiliki 

kesamaan dengan penulis, yaitu sama-sama menjadikan YouTube sebagai 

sumber penelitian, yang menjadi pembedanya adalah skripsi Dendy 

Pratama Siswanto berbicara tentang pesan-pesan dakwah sedangkan 

penulis berbicara tentang pesan-pesan membangun rumah tangga islami.  
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Pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam skripsi Dendy Pratama 

Siswanto banyak membahas tentang dakwah dan ruang lingkupnya serta 

materi yang di sampaikan oleh Dr. Zakir Naik di YouTube pada Januari 

sampai dengan Juni 2016. Pada skripsi ini materi dakwah yang terdapat 

dalam ceramah Dr. Zakir Naik di bahas satu per satu terutama pada pesan-

pesan dakwah yang terdapat di dalamnya. Pada pembahasan pesan-pesan 

membangun rumah tangga islami penulis menjelaskan tentang pesan-

pesan membangun rumah tangga islami yang terdapat dalam ceramah 

ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari-Agustus 2017 di YouTube 

yang mana pembahasan  dipusatkan pada materi hak-hak dan kewajiban 

suami istri dan komunikasi keluarga yang ada didalam ceramah ustadz 

Khalid Basalamah pada bulan Jnauari-Agustus 2017.  

2. Alfi Yanti, Jurusan Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul 

skripsi “ Peranan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Air 

Batu Kabupaten Asahan”. 

 Skripsi Alfi Yanti menggunakan metodologi kualitatif yang mana data 

diperoleh dari informasi melalui wawancara dan referensi dari buku-buku  

atau bahan bacaan seperti jurnal, majalah, pedoman wawancara, foto atau 

dokumentasi dan buku-buku yang dimiliki oleh BP4. Skripsi Alfi Yanti 

membahas tentang peranan BP4 dalam mewujudkan keluarga yang 

sakinah dengan tujuan yaitu mempertinggi nilai perkawinan terwujudnya 



rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam. Sedangakan 

penulis berbicara tentang membangun rumah tangga Islami. 

 Skripsi Alfi yanti membahas tentang perencanaan, upaya dalam 

mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 serta fungsi dan 

hambatannya. Sedangkan pada pembahasan membangun rumah tangga 

ialah membahas mengenai konsep dalam membagun rumah tangga 

berdasarkan ajaran Islam yaitu mencakup hak-hak dan kewajiban suami 

istri dan komunikasi keluarga  yang terdapat dalam ceramah Ustadz 

Khalid Basalamah bulan Januari-Agustus 2017 di YouTube. 

 

 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analysis) yang 

artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa 

teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Ricard Budd dalam Lexi J. Moleong, 

mengemukakan Analisis isi (Content Analysis) merupakan tekhnik untuk 

mengobservasi dan menganalisis perilaku yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih.
60

 

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif artinya menggambarkan secara mendetail suatu pesan, atau suatu teks 

tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis 

tertentu, atau menguji hubungan antara dua variabel. Analisis isi semata hanya 

untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan.
61

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini 

adalah ceramah ustadz Khalid Basalamah di YouTube bulan Januari-Agustus 

2017. 
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Purposive sampling ialah tehnik pengumpulan yang lebih mengutamakan 

tujuan penelitian daripada sifat populasi dan menentukan sampel penelitian.  

Sugiyono mengemukakan bahwa teknik purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.
62

 

Sampel pada penelitian ini adalah pesan membangun rumah tangga Islami  

dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah di YouTube Bulan Januari-Agustus 

2017. Adapun yang menjadi sampelnya ialah 8 video yang menggunakan 

purposive sampling (secara penentu). Setelah dilakukan sampling maka terpilihlah 

6 bulan  yaitu Januari, Februari, Maret, Juli dan Agustus dilakukan secara acak 

bertujuan tertentu atau sudah dilakukan pertimbangan dalam 8 bulan pada tahun 

2017. 

D. Unit Analisis 

Unit analisis adalah suatu yang berkaitan dengan focus atau komponen yang 

diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, 

wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan focus permasalahannya. Unit 

analisisyang berupa benda dapat berupa buku, kitab suci, gagasan, pikiran, 

naskah, undang-undang, kebijakan-kebijakan, cerita-cerita rakyat dan lain 

sebagainya.
63

 

Unit analisis yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah video 

ceramah Ustadz Khalid Basalamah bulan januari- agustus 2017 di YouTube. 
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Terdapat 20 Video selama 8 bulan dengan memiliki judul dan durasi yang 

berbeda-beda. 

E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder 

(pendukung) 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan dikaji dalam 

permasalahan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah materi-materi 

dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah YouTube. Adapun sample penelitian 

sebanyak 6 bulan yang penentuan sampelnya dilakuakan secara tertentu 

(purposive) , setelah ditentukan maka muncullah sebagai sampelnya yaitu 

bulan Januari, Februari, Maret, Juli, dan Agustus. Sampel pada penelitian ini 

sebanyak 8 video . video-video tersebut adalah: 

1. Bulan Januari 

 Biologis Rumah Tangga (19 januari 2017) 

2. Bulan Februari 

 Membangun Rumah Tangga Islami, durasi 1:22:05, (10 Februari 2017) 

3. Bulan Maret 

 NIkah Jl. Tol Menuju Surga durasi, 18: 18,  (21 Maret 2017) 

4. Bulan Juli 

 Sifat Istri (positif dan Negatif) durasi, 10: 46  

 13 karakter Suami yang Harus Dimengerti Istri durasi, 11:20 

 Jadilah Pemimpin dalam Rumah Tangga durasi, 12:10 

 



5. Bulan Agustus 

 Hak Suami Terhadap Istri, durasi 12:46 

 Hak dan Kewajiban Suami Istri, durasi 44:27 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data 

sekunder diambil dari sumber-sumber yang lain dengan cara mencari, 

menganalisis buku-buku, internet, dan informasi lain yang berhubungan dengan 

judul penelitian skripsi ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara mengumpulkan Video-video ceramah Ustadz Khalid Basalamah dari 

bulan Januari-Agustus 2017 di YouTube. Setelah Video-video dikumpulkan yang 

telah dipilih yang sesuai dengan penelitian ini, lalu Video-video tersebut akan 

dianalisis sehingga terbentuk kumpulan data yang telah dideskripsikan. 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument pada pengumpulan data ini adalah menggunakan lembar data 

(coding sheet) yang dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan pada alat ukur.  

 

H. . Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi 

lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil 



dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam 

mengambil kesimpulan.
64

 

Setelah data berhasil diolah dan analisis, maka peneliti perlu menarik 

kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang 

diajukan. Dalam kesimpulan itu, sudah harus terjawab semua pertanyaan semua 

pertanyaan penelitian yang mendorong dilakukannya penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Ceramah Ustadz Khalid 

Basalamah  

Rumah tangga  merupakan suatu bangunan, apabila pondasinya kokoh maka 

kuat la bangunan itu. Suami dan istri merupakan cikal bakal dalam suatu rumah 

tangga. Rumah tangga akan teratur dan tentram apabila hak dan kewajiban suami 

istri dijalankan secara teratur menurut syariat Islam. Hak dan kewajiban suami 

dan istri ialah tanggung jawab yang harus dipenuhi baik kepada istri maupun 

suami. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu yang 

merupakan kepunyaan bagi dirinya. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus 

dilaksanakan bagi setiap individu untuk memenuhi tanggung jawabnya. Hak dan 

kewajiban bagi suami dan istri memiliki keseimbangan diantara keduanya 

sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah:228  

                            

 

Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan 

diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. ( QS: Al-Baqarah:228).
65

 

Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 Kaum 

perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri memiliki hak serta kewajiban. Setiap 
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hak yang dimiliki perempuan sebagai istri berkolerasi langsung dengan kewajiban 

laki-laki sebagai suami. Hak masing-masing seimbang dan sama besarnya .  

Dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami dan istri merupakan poin 

penting bagi kedua pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. 

Suami harus mengetahui hak dirinya terhadap istrinya dan kewajiban dirinya 

terhadap istrinya begitupun istri juga harus mengetahui hak dirinya terhadap 

suaminya dan kewajiban dirinya terhadap istrinya. Selanjutnya suami dan istri 

harus mengetahui hak dan kewajiban bersama dalam rumah tangga. Mengetahui 

hal ini agar dalam menjalankan rumah tangga menjadi tentram dan membuat 

rumah tangga menjadi kokoh yang sesuai dengan syariat islam karena dalam hak 

dan kewajiban didalamnya ada hukum yang dipikul bagi keduanya. 

Islam memberikan sejumlah pembagian hak kepada suami yang harus 

ditunaikan oleh istri, dan juga hak kepada istri yang harus ditunaikan oleh suami. 

Dan islam juga memberikan kewajiban masing-masing diantara mereka sehingga 

terciptalah hak dan kewajiban bersama diantara keduanya. 

Pembahasan mengenai pesan hak dan kewajiban suami dan istri dapat di 

klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi pesan hak dan 

kewajiban suami dan istri dalam video ceramah ustadz Khalid Basalamah  bulan 

Januari- Agustus 2017  di YouTube dimana penulis menjadikan fokus penelitian 

ini. Adapun pesan hak dan kewajiban suami dan istri  diteliti dari 8 video ceramah 

ustadz Khalid Basalamah yang diambil dari bulan Januari sampai Agustus 2017 

dengan judul yang berbeda-beda. 



Tabel I: Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri dalam Ceramah Ustadz 

Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Hak Dan 

Kewajiban Suami Dan 

Istri 

1 Biologis Rumah Tangga 4 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 7 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga 1 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) 11 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri 13 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga 3 

7 Hak suami terhadap istri 3 

8 Hak dan kewajiban para suami istri 10 

 Jumlah 52 

 Persentase (%) 74,29 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban suami dan istri 

dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai Agustus 

2017 mengandung pesan hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 52 pesan 

dengan persentase 74,29 % yang terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada 

ceramah dengan judul biologis rumah tangga sebanyak 4 pesan, dengan judul 



membangun rumah tangga islami sebanyak 7 pesan, dengan judul nikah adalah 

jalan tol menuju surga sebanyak 1 pesan, dengan judul 16 sifat istri (positif dan 

negatif) sebanyak 11 pesan, dengan judul 13 karakter suami yang harus 

dimengerti istri sebanyak 13 pesan, dengan judul jadilah pemimpin dalam rumah 

tangga sebanyak 3 pesan, dengan judul hak suami terhadap istri sebanyak 3 pesan, 

dan dengan judul hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 10 pesan. 

Hak dan kewajiban suami dan istri secara teori berdasarkan paparan dari 

BAB II, hak dan kewajiban suami dan istri meliputi hak dan kewajiban suami 

terhadap istrinya, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya, dan hak dan 

kewajiban bersama terhadap keduanya. Pembahasan Maing-masing dapat di 

klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi pesan hak dan 

kewajiban suami terhadap istrinya, pesan hak dan kewaiban istri terhadap 

suaminya dan pesan hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya dalam video 

ceramah ustadz Khalid Basalamah  bulan Januari- Agustus 2017  di YouTube 

dimana penulis menjadikan fokus penelitian ini. Adapun pesan tersebut diteliti 

dari 8 video ceramah ustadz Khalid Basalamah yang diambil dari bulan Januari 

sampai Agustus 2017 dengan judul yang berbeda-beda. 

Pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya ialah suatu hak yang 

dimiliki suami terhadap istrinya seperti pemeliharaan dan sebagainya Sedangkan 

kewajiban suami ialah taat bersikap baik terhadap istri, menafkahi, membimbing  

dan sebagainya Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II. 

Pembahasan mengenai pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya 

dapat di klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi pesan hak 

dan kewajiban suami terhadap istrinya dalam video ceramah ustadz Khalid 



Basalamah  bulan Januari- Agustus 2017  di YouTube dimana penulis menjadikan 

fokus penelitian ini. Adapun pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya 

diteliti dari 8 video ceramah ustadz Khalid Basalamah yang diambil dari bulan 

Januari sampai Agustus 2017 dengan judul yang berbeda-beda. 

Tabel II: Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istrinya dalam  Ceramah 

Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Hak Dan 

Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

1 Biologis Rumah Tangga - 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 4 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga 1 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) - 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri 13 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga 3 

7 Hak suami terhadap istri 1 

8 Hak dan kewajiban para suami istri 6 

 Jumlah 28 

 Persentase (%) 40 

 



Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban suami terhadap 

istrinya  dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai 

Agustus 2017 mengandung pesan sebanyak 28  pesan dengan persentase 40% 

yang terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis 

rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan judul nikah adalah jalan tol menuju 

syurga sebanyak 1 pesan dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 

0 pesan,  dengan judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 0 pesan, dengan 

judul 13 karakter suami yang harus dimengerti istri sebanyak 13 pesan, dengan 

judul jadilah pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 3 pesan, dengan judul hak 

suami terhadap istri sebanyak 1 pesan, dan dengan judul hak dan kewajiban suami 

dan istri sebanyak 6 pesan.  

Pesan hak dan kewajiban istri terhadap suami ialah suatu hak yang 

dimiliki istri terhadap suaminya seperti nafkah yang berupa makanan, pakaian, 

perobatan, pelayanan kemudian mahar,  adil dalam berinteraksi dan sebagainya. 

Sedangkan kewajiban istri ialah taat dan patuh terhadap suami dan sebagainya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II 

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suaminya dapat di 

klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi pesan hak dan 

kewajiban suami dan istri dalam video ceramah ustadz Khalid Basalamah  bulan 

Januari- Agustus 2017  di YouTube dimana penulis menjadikan fokus penelitian 

ini. Adapun pesan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya diteliti dari 8 video 

ceramah ustadz Khalid Basalamah yang diambil dari bulan Januari sampai 

Agustus 2017 dengan judul yang berbeda-beda. 

 



Tabel III: Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suaminya dalam  Ceramah 

Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Hak Dan 

Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

1 Biologis Rumah Tangga 1 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 3 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) 11 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri 2 

8 Hak dan kewajiban para suami istri 4 

 Jumlah 21 

 Persentase (%) 30 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban suami terhadap 

istrinya  dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai 

Agustus 2017 mengandung pesan sebanyak 21  pesan dengan persentase 30% 

yang terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis 

rumah tangga sebanyak 1 pesan, dengan judul nikah adalah jalan tol menuju 



syurga sebanyak 1 pesan dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 

3 pesan,  dengan judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 11 pesan, 

dengan judul 13 karakter suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 pesan, 

dengan judul jadilah pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan 

judul hak suami terhadap istri sebanyak 2 pesan, dan dengan judul hak dan 

kewajiban suami dan istri sebanyak 4 pesan. 

Pesan hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya ialah suatu hak dan 

kewajiban yang dimiliki bersama terhadap keduanya seperti warisan, hubungan 

biologis, dan baik berhubungan diantara keduanya Seperti yang telah dijelaskan 

dalam BAB II 

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya 

dapat di klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi pesan hak 

dan kewajiban suami dan istri dalam video ceramah ustadz Khalid Basalamah  

bulan Januari- Agustus 2017  di YouTube dimana penulis menjadikan fokus 

penelitian ini. Adapun pesan hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya 

diteliti dari 8 video ceramah ustadz Khalid Basalamah yang diambil dari bulan 

Januari sampai Agustus 2017 dengan judul yang berbeda-beda. 

 

 

 

 

 



Tabel IV: Hak Dan Kewajiban Bersama Terhadap Keduanya dalam  

Ceramah Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di 

YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Hak Dan 

Kewajiban Bersama 

Terhadap Keduanya 

1 Biologis Rumah Tangga 3 

2 Membangun Rumah Tangga Islami - 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) - 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri - 

8 Hak dan kewajiban para suami istri - 

 Jumlah 3 

 Persentase (%) 4,29 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban bersama terhadap 

keduanya dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai 

Agustus 2017 mengandung pesan sebanyak 3  pesan dengan persentase 4,29% 

yang terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis 

rumah tangga sebanyak 3 pesan, dengan judul nikah adalah jalan tol menuju 



syurga sebanyak 0 pesan dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 

0 pesan,  dengan judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 0 pesan, dengan 

judul 13 karakter suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 pesan, dengan 

judul jadilah pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan judul hak 

suami terhadap istri sebanyak 0 pesan, dan dengan judul hak dan kewajiban suami 

dan istri sebanyak 0 pesan. 

Berdasarkan temuan hasil pesan hak dan kewajiban suami dan istri yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa pesan hak dan kewajiban suami dan istri 

mengandung 52 pesan dengan jumlah persentase 74,29% dengan pembagian 

pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sebanyak 28 pesan dengan 

jumlah persentase 40%, kemudian pesan hak dan kewajiban istri terhadap 

suaminya sebanyak 21 pesan dengan jumlah persentase 30% dan pesan hak dan 

kewajiban bersama terhadap keduanya sebanyak 3 pesan dengan jumlah 

persentase 4,29%. 

B. Komunikasi Keluarga Dalam Ceramah Ustadz Khalid Basalamah 

Komunikasi dalam keluarga ialah interaksi yang terjadi antara satu dengan 

yang lainnya di dalam rumah tangga. Komunikasi memiliki peran penting dalam 

keluarga tanpa adanya komunikasi suatu rumah tangga tidak akan berjalan dengan 

lancar karena komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Komunikasi dalam 

keluarga meliputi komunikasi orang tua, komunikasi orang tua dan anak  dan 

komunikasi anak dengan anak lainnya. komunikasi keluarga poin yang terkait 

dalam membangun rumah tangga karena dengan adanya komunikasi terciptanya 

hubungan yang harmonis sehingga rumah tangga menjadi tentram. 



Pembahasan mengenai pesan komunikasi dalam keluarga dapat di 

klasifikasikan dalam sebuah tabel untuk mengetahui persentasi komunikasi dalam 

keluarga  di video ceramah ustadz Khalid Basalamah  bulan Januari- Agustus 

2017  di YouTube dimana penulis menjadikan fokus penelitian ini. Adapun pesan 

komunikasi dalam keluarga  diteliti dari 8 video ceramah ustadz Khalid 

Basalamah yang diambil dari bulan januari sampai agustus 2017 dengan judul 

yang berbeda-beda. 

Tabel V: Komunikasi Dalam Keluarga dalam  Ceramah Ustadz Khalid 

Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 
Pesan Komunikasi 

Keluarga 

1 Biologis Rumah Tangga 2 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 11 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) 5 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri - 

8 Hak dan kewajiban para suami istri - 

 Jumlah 18 



 Persentase (%) 25,71 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan komunikasi keluarga dalam ceramah 

ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai Agustus 2017 mengandung 

pesan sebanyak 18  pesan dengan jumlah persentase 25,71% yang terdapat pada 8 

video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis rumah tangga sebanyak 

2 pesan, dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 11 pesan, 

dengan judul nikah adalah jalan tol menuju syurga sebanyak 0 pesan  dengan 

judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 5 pesan, dengan judul 13 karakter 

suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 pesan, dengan judul jadilah 

pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan judul hak suami 

terhadap istri sebanyak 0 pesan, dan dengan judul hak dan kewajiban suami dan 

istri sebanyak 0 pesan. 

Tabel VI: Komunikasi Orang Tua (Suami Dan Istri)  dalam  Ceramah 

Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Komunikasi 

Orang Tua (Suami Dan 

Istri) 

1 Biologis Rumah Tangga 2 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 10 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) 5 



5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri - 

8 Hak dan kewajiban para suami istri - 

 Jumlah 17 

 Persentase (%) 24,28 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban bersama terhadap 

keduanya dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai 

Agustus 2017 mengandung pesan sebanyak 17 pesan dengan jumlah persentase 

24,28%  yang terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul 

biologis rumah tangga sebanyak 2 pesan, dengan judul membangun rumah tangga 

islami sebanyak 10 pesan,  dengan judul nikah adalah jalan tol menuju syurga 

sebanyak 0 pesan dengan judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 5 

pesan, dengan judul 13 karakter suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 

pesan, dengan judul jadilah pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, 

dengan judul hak suami terhadap istri sebanyak 0 pesan, dan dengan judul hak dan 

kewajiban suami dan istri sebanyak 0 pesan. 

 

 

 



Tabel VII: Komunikasi Orang Tua Dan Anak  dalam  Ceramah Ustadz 

Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 
Pesan Komunikasi 

Orang Tua dan Anak   

1 Biologis Rumah Tangga - 

2 Membangun Rumah Tangga Islami 1 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) - 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri - 

8 Hak dan kewajiban para suami istri - 

 Jumlah 1 

 Persentase (%) 1,43 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan komunikasi orang tua dan anak 

dalam ceramah ustadz Khalid basalamah pada bulan Januari sampai Agustus 2017 

mengandung pesan sebanyak 1  pesan dengan jumlah persentase 1,43% yang 

terdapat pada 8 video ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis rumah 

tangga sebanyak 0pesan, dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 



1 pesan,  dengan judul nikah adalah jalan tol menuju syurga sebanyak 0 pesan 

dengan judul 16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 0 pesan, dengan judul 13 

karakter suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 pesan, dengan judul jadilah 

pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan judul hak suami 

terhadap istri sebanyak 0 pesan, dan dengan judul hak dan kewajiban suami dan 

istri sebanyak 0 pesan. 

 

Tabel VIII: Komunikasi Anak  Dengan Anak Lainnya dalam  Ceramah 

Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari- Agustus 2017 di YouTube 

No Judul Ceramah 

Pesan Komunikasi 

Anak dan Anak yang 

Lainnya   

1 Biologis Rumah Tangga - 

2 Membangun Rumah Tangga Islami - 

3 Nikah adalah jalan tol menuju syurga - 

4 16 sifat istri (positif dan Negatif) - 

5 13 karakter suami yang harus dimengerti istri - 

6 Jadilah pemimpin dalam rumah tangga - 

7 Hak suami terhadap istri - 

8 Hak dan kewajiban para suami istri - 

 Jumlah 0 



 Persentase (%) 0 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas  pesan hak dan kewajiban bersama terhadap 

keduanya dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah pada bulan Januari sampai 

Agustus 2017 mengandung pesan sebanyak 0  pesan yang terdapat pada 8 video 

ceramah yaitu pada ceramah dengan judul biologis rumah tangga sebanyak 0 

pesan, dengan judul nikah adalah jalan tol menuju syurga sebanyak 0 pesan 

dengan judul membangun rumah tangga islami sebanyak 0 pesan,  dengan judul 

16 sifat istri (positif dan negatif) sebanyak 0 pesan, dengan judul 13 karakter 

suami yang harus dimengerti istri sebanyak 0 pesan, dengan judul jadilah 

pemimpin dalam rumah tangga sebanyak 0 pesan, dengan judul hak suami 

terhadap istri sebanyak 0 pesan, dan dengan judul hak dan kewajiban suami dan 

istri sebanyak 0 pesan. 

Berdasarkan temuan hasil pesan komunikasi keluarga yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa pesan komunikasi keluarga  mengandung 18 pesan 

dengan jumlah persentase 25,71% dengan pembagian pesan komunikasi orang tua  

sebanyak 17  pesan dengan jumlah persentase 24,28%, kemudian pesan 

komunikasi orang tua dan anak sebanyak 1 pesan dengan jumlah persentase 

1,43% dan pesan komunikasi anak dengan anak lainnya sebanyak 0 pesan dengan 

jumlah persentase 0%. 

 

C. Pembahasan 

Membangun rumah tangga islami yaitu menciptakan keluarga yang sesuai 

dengan tutunan ajaran Islam. membangun rumah tangga harus didasari dengan 

pondasi yang kuat agar bangunan itu menjadi kokoh. Rumah tangga diikat dengan 



pernikahan diisi dengan  pasangan antara suami dan istri  muslim. Dalam 

membangun rumah tangga pasangan suami isti haruslah  memiliki tujuan, 

memenuhi tanggung jawab antara keduanya yaitu mengetahui apa hak dan 

kewajiban mereka satu sama lain dan bagaimana cara mereka berkomunikasi agar 

tidak terjadinya kesalahpahaman diantara keduanya. Namun dalam penelitian ini 

penulis memfokuskan pada hak dan kewajiban suami dan istri dan komunikasi 

dalam keluarga. 

Dari temuan hasil penelitian ceramah ustdaz Khalid Basalamah tentang pesan 

membangun rumah tangga islami bulan Januari-Agustus 2017 di YouTube yang 

lebih dominan yaitu pesan hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 74, 29% 

sementara pesan komunikasi keluarga sebanyak 25,71%.  

a. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Ceramah Ustadz Khalid 

Basalamah 

 Hak dan kewajiban suami dan istri ialah tanggung jawab yang harus dipenuhi 

baik kepada istri maupun suami. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap 

individu yang merupakan kepunyaan bagi dirinya. Sedangkan kewajiban sesuatu 

yang harus dilaksanakan bagi setiap individu untuk memenuhi tanggung 

jawabnya. Hak dan kewajiban bagi suami dan istri memiliki keseimbangan 

diantara keduanya sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah:228 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami 

dan istri merupakan poin penting bagi kedua pasangan dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangganya. Suami harus mengetahui hak dirinya terhadap 

istrinya dan kewajiban dirinya terhadap istrinya begitupun istri juga harus 

mengetahui hak dirinya terhadap suaminya dan kewajiban dirinya terhadap 



istrinya. Selanjutnya suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban bersama 

dalam rumah tangga. Mengetahui hal ini agar dalam menjalankan rumah tangga 

menjadi tentram dan membuat rumah tangga menjadi kokoh yang sesuai dengan 

syariat islam karena dalam hak dan kewajiban didalamnya ada hukum yang 

dipikul bagi keduanya. 

Pesan hak dan kewajiban suami dan istri lebih banyak dibicarakan dalam 

ceramah ustadz Khalid Basalamah sejalan dengan konsep membangun rumah 

tangga islami salah satunya harus  mengetahui hak dan kewajiban sesama maupun 

pribadi masing-masing dalam menjalankan rumah tangga. Apabila suami dan istri 

memahami hak dan kewajibannya masing-masing secara baik dan 

mengamalkannya secara bersama-sama dengan saling mendukung dan 

menguatkan satu sama lain maka mudahlah dalam membangun suatu rumah 

tangga yang islami. Dari hasil penelitian hak dan kewajiban suami dan istri 

ditemukan beberapa bagian yaitu  

pesan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya sebanyak 30% . adapun pesan 

yang terkandug dalam penelitian ini mengenai pesan hak dan kewajiban istri 

terhadap suaminya yaitu pesan yang membicarakan nafkah, hubungan biologis, 

adil dalam berinteraksi dan sebaginya  sesuai dengan teori yang telah dijelaskan 

dalam bab II.  

pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya sebanyak 40 %, adapun pesan 

yang terkandug dalam penelitian ini mengenai pesan hak dan kewajiban suami 

terhadap istrinya yaitu pesan yang membicarakan nafkah, hubungan biologis, adil 

dalam berinteraksi, pemeliharaan, dan sebaginya  sesuai dengan teori yang telah 

dijelaskan dalam BAB II.  



dan pesan hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya sebanyak 4,29 %. 

adapun pesan yang terkandug dalam penelitian ini mengenai pesan hak dan 

kewajiban bersama terhadap keduanya yaitu pesan yang membicarakan hubungan 

biologis, sesuai dengan teori yang telah dijelaskan dalam BAB II.  

Dari hasil persentase ini jelas bahwa dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah 

lebih menekankan pesan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya dibandingkan 

pesan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Seharusnya diantara hak dan 

kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya yang disampaikan harus seimbang 

karena sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974  yang tercantum dalam BAB VI pasal 

31 dinyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. Dan berdasarkan firman Allah dalam QS: Al-Baqarah ayat 

226. 

 

                            

Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan 

diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. ( QS: Al-Baqarah:228).
66

 

 

Maksud kalimat tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka 

ialah karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan 
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rumah tangganya dan laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 

…             … 

Artinya: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan…” (QS. An-

Nisa:34)
67

 

Pesan hak dan kewajiban bersama terhadap keduanya sebanyak 4,29% dari 

keseluruhan  dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah sangat sedikit 

membicarakan pesan ini. Ustadz Khalid Basalamah hanya menyampaikan 

mengenai hubungan biologis saja namun tidak menyinggung masalah warisan dan 

sebagainya sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Seharusnya dalam  

penyampaian ceramahnya ustadz Khalid Basalamah harus menambah lagi tentang 

pesan ini karena dalam membangun rumah tangga setiap pasangan wajib 

mengetahui apa hak dan kewajiban bersama diantara mereka yang harus mereka 

jalankan dan diamanahkan.  

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri merupakan 

perkara yang sangat penting demi menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga, 

pengaturan dan urusan yang ada didalam rumah tangga. Perlu kerja sama antara 

pasangan suami dan istri untuk menjaga diantara keduanya. 

َسههَى يَقٌُ ًَ ُ َعهَْيِو  ِ َصههى َّللاه َع َرُسٌَل َّللاه ًِ ب أَنهوُ َس ًَ ُ َعْنيُ َر َرِضَي َّللاه ًَ ِ ْبِن ُع ُل ُكهُُّكْى َعْن َعْبذَّللاه

ٌَ َيْسئٌٌُل َعنْ  ىُ ًَ َيبُو َراٍع  َيْسئٌٌُل َعْن َرِعيهتِِو فَبْْلِ ًَ ٌَ  َراٍع  ىُ ًَ ُجُم فِي أَْىهِِو َراٍع  انره ًَ َرِعيهتِِو 

اْنَخبِدُو فِي ًَ ِىَي َيْسئٌُنَتٌ َعْن َرِعيهتِيَب  ًَ ِجيَب َراِعيَتٌ  ًْ ْرأَةُ فِي بَْيِت َز ًَ اْن ًَ  َيْسئٌٌُل َعْن َرِعيهتِِو 
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ُ َعهَيْ   ِ َصههى َّللاه ْعُت ىَُؤََلِء ِيْن َرُسٌِل َّللاه ًِ ٌَ َيْسئٌٌُل َعْن َرِعيهتِِو قَبَل فََس ىُ ًَ ِو َيبِل َسيِِّذِه َراٍع 

ٌَ َيْسئٌٌُل  ىُ ًَ ُجُم فِي َيبِل أَبِيِو َراٍع  انره ًَ َسههَى قَبَل  ًَ ُ َعهَْيِو  أَْحِسُب اننهبِيه َصههى َّللاه ًَ َسههَى  ْن عَ ًَ

ُكهُُّكْى َيْسئٌٌُل َعْن َرِعيهتِوِ  ًَ  َرِعيهتِِو فَُكهُُّكْى َراٍع 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa rasul saw. Bersabda: 

Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan diminta 

pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin, 

suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, istri adalah pemimpin bagi rumah 

suami dan anaknya. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas 

kepemimpinanya. (HR. Bukhari).
68

 

Dari hadits ini dijelaskan bahwa antara suami dan istri memiliki 

pertanggungjawabannya atas hak dan kewajibannya masing-masing dan hak dan 

kewajiban bersama diantara mereka dalam menjalankan ruamh tangga. Suami 

memiliki tanggung jawab dan istri juga memiliki tanggung jawab. Jika diantara 

keduanya menjalankan ini sesuai syariat islam maka rumah tangga akan terbangun 

kokoh.  

Dalam penelitian ini penulis menemukan kandungan pesan yang terdapat 

pada ceramah ustadz Khalid Basalamah yaitu hak antara suami dan istri yaitu 

mengenali karakter yang harus dikenali antara suami dan istri yang tidak 

dijelaskan dalam teori berdasarkan literatur yang ada. Adapun karakter yang harus 

dikenali antara suami dan istri adalah; 

1. Karakter istri  

a. Perasaan dominan dalam hidupnya 

b. Sifat pendendam 
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c. Sulit berterimakasih 

d. Egois pada haknya 

e. Suka dimanja 

f. Suka dicumbui 

g. Suka dilindungi 

h. Suka di traktir 

i. Sulit meninggalkan masa lalu 

j. Mudah tersinggung  

k. mendominasi 

l. mudah memaafkan 

m. suka dipuji dan disanjung 

n. lamban dan lelet 

o. suka sesuatu yang berulang 

2. Karakter suami 

a. Akal pikiran yang dominan 

b. suka dihormati 

c. tidak suka digurui 

d. melindungi 

e. suka melihat keindahan 

f. cemburuan 

 

b. Komunikasi Keluarga Dalam Ceramah Ustadz Khalid Basalamah 

Selanjutnya dalam temuan pesan komunikasi keluarga dari keseluruhan isi 

pesan ceramah ustadz Khalid Basalamah di YouTube bulan januari-agustus 2017 



hanya 25,71% dengan pembagian pesan komunikai orang tua (suami dan istri 

sebanyak  24,28% , komunikasi orang tua dan anak sebanyak 1,43%, dan 

komunikasi anak dengan anak lainnya sebanyak 0%. Dalam ceramahnya ustadz 

Khalid Basalamah lebih menekankan komunikasi orang tua (suami dan istri) 

dibandingkan yang lain. Seharusnya ustadz Kahlid Basalamah menyampaikan 

pesan komunikasi orang tua dan anak lebih spesifik lagi karena dalam 

membangun suatu rumah tangga yang islami pastinya memiliki tujuan dengan 

menciptakan generasi yang memahami ajaran islam dari pola asuh orang tua, dan 

cara mendidik anak-anak karena itu merupakan hak bagi anak dan kewajiban bagi 

orang tua dalam mendidik anak seperti yang telah di paparkan sebelumnya pada 

BAB II. Sudah menjadi kewajiban bagi suami dan istri dalam mendidik anak 

maka diperlukanlah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang sesuai 

dengan ajaran Islam. berinteraksi antara orang tua dengan anak dapat 

menumbuhkan karakter bagi anak itu sendiri. Karena orang tua akan dicontoh 

anaknya baik dari sikap dan prilakunya serta gaya bicaranya dan orang tua sangat 

berpengaruh bagi anaknya. Sedangkan komunikasi anak dengan anak lainnya 

sama sekali tidak disampaikan dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah . dalam 

hal ini penulis merasa perlunya materi komunikasi anak antara anak lainnya agar 

terjalin hubungan yang harmonis diantara anak yang satu dengan yang lainnya 

agar anak yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing pada anak yang lebih  

muda. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Setelah menguraikan dan menganalisis  pesan membangun rumah tangga 

islami yang terdapat dalam ceramah ustadz Khalid Basalamah bulan Januari- 

Agustus 2017 di YouTube pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan. 

Pesan membangun rumah tangga islami dalam ceramah ustadz Khalid 

basalamah bulan Januari sampai agustus 2017 meliputi: pesan hak dan kewajiban 

suami dan istri dan pesan komunikasi keluarga. Dan berdasarkan hasil penilitian 

ceramah ustadz Khalid Basalamah  pada bulan Januari sampai Agustus 2017 di  

yang telah dipersentasekan, pesan membangun rumah tangga islami yaitu pesan 

hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 74,29% dan pesan komunikasi 

keluarga sebanyak 25,71%.  

 Pesan hak dan kewajiban suami dan istri sebanyak 74,29% meliputi pasan 

hak dan kewajiban istri terhadap suaminya 40 %, pesan hak dan kewajiban suami 

terhadp istrinya 30%, dan pesan hak dan kewajiban suami dan istri bersama 

terhadap keduanya 4,29%. 

Pesan Komunikasi keluarga sebanyak 25,71% meliputi pesan komunikasi 

orang tua (suami dan istri) sebanyak 24,28%, komunikasi orang tua dan anak 

sebanyak 1,43% dan komunikasi anak dengan anak lainnya sebanyak 0%. 

\ 

 

 



B. Saran-saran 

1. Kepada para dai agar menjadikan video rekaman ceramah dan mengunggah ke 

YouTube agar dijadikan metode dakwah, karena dengan pberkembang pesatnya 

teknologi, aplikasi yang sering digunakan masyarakat seluruh dunia adalah 

YouTube. 

2. Kepada pengguna YouTube agar menjadikan YouTube sebagai tempat untuk 

menonton video yang positif seperti video ceramah yang bersifat keagaamaan 

bukan video yang negatif. 

3. Kepada admin YouTube agar menyebarkan video-video yang memberikan nilai 

positif  yang bersifat keagamaan. 
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Blanko Koding 

Pesan-Pesan Membangun Rumah Tangga Islami Dalam Ceramah Ustadz Khalid Basalamah Bulan Januari-Agustus 2017 Di YouTube 

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

Hak aan 

Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

1

. 

Biologis Rumah 

Tangga 

 

Dalam islam setelah menikah kita 

dianjurkan untuk memberikan hak 

pasangan kita laki dan perempuan 

harus paham ketika menikah rumah 

tangga itu 50% biologis sisanya 

urusan yang lain. 

00:49 

     



 

 ulama bilang kalau orang sudah 

menikah syaiton akan berkumpul di 

rumah tangga itu supaya jadi males 

dan tidak mau berhubungan 

biologis.  

 

01:29 

     

 

 Di dalam rumah tangga harus 

diperhatikan biologis hak pasangan 

dari pakaian, minyak wangi dari 

gerakan-gerakan biologis 

dibahasakan kepada pasangan. 

02:34 

     

 

 Berhubungan biologis dalam islam 

dalam rumah tangga itu pahalanya 

(kadar besarnya)sama dengan 

besarnya dosa zina 

05:39 

     

    Komunikasi Dalam Keluarga 

    Komunikasi 

Orang Tua 

(Suami Dan Istri) 

Komunikasi Orang Tua Dan 

Anak 

Komunikasi Anak Dan 

Anak Lainnya 

  Berhias dengan cara laki-laki 

abdullah bin abbas  mengatakan“ 

    



aku suka berhias untuk istriku 

sebagaimana aku suka dia berhias 

untukku karena Allah berfiraman  

               

Artinya: dan para istri mempunyai 

hak yang seimbang dengan 

kewajiban mereka menurut yang 

ma’ruf (Qs. Al-baqarah:228) 

 

  Perempuan Sama suami bosan 

jenuh tapi kalau sama laki-laki lain 

hanya sedikit saja dipanggil sayang 

oh ini kaki-laki perhatian ini kalau 

suami saya tidak pernah bilang 

sayang padahal mungkin suaminya 

sudah 700 kali sudah 

mengucapakan itu. Tapi seperti 

itulah syaiton  menghiasi. 

 

   

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 



 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

Hak aan 

Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

2 Membangun 

Rumah Tangga 

Islami 

seorang istri pada saat dia lihat 

suaminya berbuat salah atau ada 

haknya yang belum dikasih 

misalnya nafkah, pendidikan, 

perlindungan. Jangan dia menegur 

suaminya karena hak dia, itu terlalu 

pendek atau dangkal tapi dia harus 

berpikir bagaimana dia dapat 

pahala dari suaminya. 

03:44 

     

  Ingatin tapi tidak emosional 

sehingga Allah sementara 

42:39      



memberikan kelebihan yang luar 

biasa sehingga istrinya pun 

akhirnya kepada Nabi Saw. Karena 

orangnya tidak pernah marah 

kecuali hukum Allah dilangar. 

Karena Aisyah ra dalam riwayat 

Bukhari Rasulullah Saw tidak 

pernah marah kalau berhubungan 

dengan haknya hak pribadinya, 

duniawi dimaafin sama dia kecuali 

hukum Allah. kalau hukum Allah  

lain, maka Nabi Saw menjadi 

marah wajahnya karena dilanggar 

hukum Allah. Nabi Saw 

mengingatkan dengan tegas 

masalah ini, Nabi mengunakan 

ketegasan bukan kekerasan 

  Banyak permasalahan rumah 

tangga orang tua dilibatkan. Orang 

tuanya sendiri punya masalah. Ada 

banyak orang libatkan ibunya, 

ibunya cerai sama suaminya 

akhirnya dituntut anaknya cerai 

51:46 

     



sama suaminya ikutin langkah dia. 

  Ibu-ibu kalau liat suaminya 

bingung boleh bilang ada apa 

Adab kata ulama seorang istri 

member nasehat kalau melihat 

suaminya dalam keadaan sedih atau 

bingung atau diminta sarannya  

karena laki-laki tidak suka tiba-tiba 

diburuin. 

1:04:45 

     

  Laki-laki yang tidak cemburu pada 

istrinya disebut dayyus. Dayyus 

adalah laki-laki yang membiarkan 

istrinya pada pelanggaran agama 

karena dia suka misalnya karena 

dia cinta kali sama istrinya dia gak 

tega. Misalnya istrinya gak pakai 

jilbab, gak sholat, durhaka sama 

mertua dalam islam ini haram dia 

harus mempunyai kecemburuan. 

1:13:30 

 

     

  Seorang istri juga harus 

mempunyai kecemburuan terhadap 

suami tapi haus pada pelanggaran 

1:14:06 
     



agama. tidak benar dalam islam 

kalau suami/istri cemburu pada 

anaknya misalnya istrinya sibuk 

urusi anaknya suaminya datang 

tetap urusi anaknya. Tidak boleh 

cemburu 

  Tidak boleh cemburu sama orang 

tua, misalnya masak orang tua 

kamu dahulukan saya enggak. Gak 

boleh ibu-ibu hati-hati.bapak-

bapaknya harus tetap bakti dengan 

orangtuanya walaupun sudah 

menikah ibu harus mendukung 

suaminya supaya sering kunjungi 

orang tuanya harus selalu bakti 

sama orangtuanya.  

 

1:14:51 

     

    Komunikasi Dalam Keluarga 

    
Komunikasi Orang Tua 

(Suami Dan Istri) 

Komunikasi Orang Tua Dan 

Anak 

Komunikasi 

Anak Dan Anak 

Lainnya 

  Saya bilang sama istri saya, saya 

sama kamu sama-sama pegawai, 

02:33    



kita kerja di satu perusahaan 

namanya rumah tangga. Pemilik 

perusahaan ini Allah dan Allah 

sebagai pemilik perusahaan telah 

menjanjikan setiap orang diantara 

kita yang telah menjalankan tugas-

tugasnya maka akan diberikan 

balasannya lakukanlah semua tugas 

itu bukan karena saya. Saya juga 

bukan karena kamu tapi karena 

Allah Swt. 

  Kalau suami karena Allah berumah 

tangga dia akan menasehati istrinya 

bukan karena haknya justru karena 

dia khawatir istrinya masuk neraka 

dihukum sama Allah. 

03:27 

   

  Memaafkan dan meminta maaf  

Islam mengajarkan kita bapak ibu 

sekalian yang benar memaafkan 

yang salah minta maaf dan ingat 

jangan nginapkan permasalahan, 

gak beloh nginep. begitu ada 

27:47 

   



masalah duduk baik-baik maaf yak 

ok saya terganggu dengan ini 

1,2,3,4 dst menurut kamu giman, 

istri sampaikan ke suaminya ada 

masalah. Sebaliknya suamipun 

begitu sebentar istriku terus terang 

saya terganggu masalah kejiwaan 1 

2 3 4 dst menurut kamu bagaimana 

jalan keluarnya. Diskusikan baik-

baik itu caranya, yang salah 

meminta maaf dan yang benar 

memaafkan. 

  Orang yang awet muda orang yang 

selalu lapang dada. Nabi Saw 

bapak ibu sekalian pada saat 

rneninggal hanya 3 lembar rambut 

putihnya. Umurnya 63th dikatakan 

oleh Annas bin Malik (sahabat 

Nabi). Pembantu Nabi “saya 

bekerja menjadi pembantu nabi 

dirumah Nabi Saw 10
th

 9
th

 -19
th

 

tidak pernah sekalipun saya 

mendengarkan nabi Saw berkata 

kasar kepada istri-istrinya atau 

42:11 

   



pembantunya tidak pernah.  

 

  Saya waktu awal-awal nikah punya 

pengalaman saya bilang sama istri 

saya ini tembok rumah ini adalah 

rumah tangga kita saya pemimpin 

kamu wakil saya, keputusan 

ditangan saya. Salah ingatkan 

benar terapkan. Jangan libatkan 

orang ketiga masuk ke sini.  

46:05 

   

  sering salam, bapak ibu kalau 

masuk kamar anak ucap salam 

biasakan “Assalamu’alaikum nak” 

1:00:31 

   

  Saling mengigatkan saling 

menasehati ibu-ibu harus bisa 

menerimakalau dinasehati 

suaminya. Bapak-bapak begitu 

harus bisa nerima kalau dinasehati 

oleh istrinya.  

1:02:34 

   

  Saya kadang kalau pulang kerumah 

saya capek-capek ini dari pagi 

1:07:49    



sampai keluar malam yang saya 

lakukan, saya kalau pulang ke 

rumah saya taru tas laptop atau 

setelah salam istri saya sambut 

saya saya panggil dulu dia duduk. 

Saya juga sambil rilex saya tanya 

gimana kabar kamu hari ini apa 

yang kamu lakukan maka dia cerita 

pengalaman dia yang 8 jam saya 

tinggalkan ½ jam begini anak-anak 

dsb. Ada yang perlu saya tanggapi 

saya tanggapi 

  Duduk bicara sama pasangan 

menatap wajahnya menatap 

matanya tidak butuh waktu banyak 

dengerin nasehatin rangkul itu 

penting semua hanya dengan 

suami, istri juga begitu suaminya 

pulang walaupun ada hajat yang 

mendesak didahulukan dulu 

kebutuhan suami begitu datang 

mau minum mau makan sesuatu 

siapin dulu. Udah gak usah temani 

saya duduk selesai mungkin suami 

1:09:37 

   



 

 

mau cerita. 

  Menceritakan sesuatu itu penting 

kita kalau kekang sendiri masalah 

kita itu akan jadi masalah tapi 

kalau kita bicara dan Allah jadikan 

suami istri itu sebagai pendamping 

untuk itu, menjadi tempat 

penampung. 

1:10:10 

   No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 
Hak aan 

Kewajiban 



Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

3. Nikah Adalah 

Jalan Tol 

Menuju Syurga 

Dalam pandangan saya pribadi 

saya melihat pernikahan itu  jalan 

tol menuju syurga jadi kalau orang 

menjadi suami misalnya dia tinggal 

focus memberikan hak-hak istrinya 

hak-hak anaknya, maka dia sudah 

mendapatkan rahmat yang 

berlimpah. Dia focus dengan orang 

tuanya misalnya dengan lingkup 

keluarganya. Sama dengan istri dia 

focus pada suaminya menjalankan 

kewajiban-kewajiban yang 

dibebankan oleh Allah, anaknya 

tentu juga orang tauanya dan 

mertuanya sudah cukup 

membuatnya masuk syurga. 

 

     

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

Hak aan 

Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

4 16 Sifat Istri 

(Positif & 

Negatif) 

16 karakter wanita/ istri yang harus 

kita kenali dan ini insya Allahkalau 

kita ketahui akan lebih mudah 

menghadapi pasangan 

1. Perasaan dominan dalam 

hidupnya dan perasaan ini 

seperti saya kasih contoh 

masalah pakaian, kalau kerumah 

makan dominan perasaannya 

00:40 

     

  2. Sifat pendendam, contohnya 

seperti seorang laki-laki 

bertengkar sama istrinya  kalau 

01:29 
     



ada kata-kata yang kurang baik 

di sms, BBM, WA dll, sering 

sekali kata-kata itu kalau 

seorang suami sifat laki-laki 

karena dia menggunakan akal 

kalau baca dia marah setelah itu 

selesai.   saya yakin kalau ada 

disini karena bertengkar sama 

istrinya sms yang pernah di sms 

ke antum antum sudah hapus. 

Kalau laki-laki mungkin 3 hari 

seminggu gak pernah antum 

simpan kalau perempuan tidak 

pendendam sms tahun lalu dia 

simpan kalau perlu 10
th

 

  3. Sulit berterima kasih emang sifat 

perempuan itu jadi sebesar 

apapun pengorbanan kita dia 

terima kasih itu setelahnya 

selesai. Bahkan bisa dilupakan 

kebaikan itu jadi beda dengan 

sesuatu. Yang sifatnya dendam 

maka disimpan lama-lama. Tapi 

kalau kebaikan orang dilupain. 

Maka sabda Nabi Saw  hadis 

yang shahih wanita itu kalau kau 

berbuat baik padanya 1 abad 

kemudian dia melihat kepadamu 

03:14 

     



1 kesalahan saja maka dia tidak 

pernah melihat kebaikan 

kepadamu selamanya. 

  4. Egois pada haknya., itu karakter, 

jadi kalau haknya dia 

pertahankan walaupun dia belum 

menjalankan kewajiban, hak 

dituntut sama dia. 

04:53 

     

  Suka dimanja, suka diajak belanja 

itu sudah umum. Itu sifat wanita 

dan sya bilang jangan dibalik laki-

laki jangan pernah dimanja tapi 

memanjakan 

05:55 

     

  Wanita suka dicumbui atau 

diransang jadi memang laki-laki 

walaupun ada sewaktu-waktu ada 

syahwat yang besar jangan buru-

buru. Karena wanita gak suka itu 

06:20 

     

  Suka dilindungi. Perempuan kalau 

suka itu berjalan dibelakang dia 

selalu merasa aman. 

07:00 

     

  Suka di traktir dibelanjain. Kalau 

lagi marah belanjain aja pasti ilang 

07:31      



marahnya 

  Sulit meningalkan masa lalu. 

Contoh jadi kalau missal antum 

pindah tugas dia pindah kota. Sulit 

menerima.  Dan ini sebabnya 

Rasulallah Saw menyuru untuk 

menikahi gadis. Karena gak ada 

masa lalunya klu nikah sama janda 

harus ekstra kalau gak dibanding-

bandingin sama suaminya yg dulu. 

09:11 

     

  Mudah tersingung, mudah sekali 

tersingung. 

10:16 
     

  Selalu mau mendominasi. Ini kita 

kenali karakter pasangan supaya 

kita tau menghadapi menasehati 

bagaimana sesuai dengan syariat. 

10:26 

     

    Komunikasi Dalam Keluarga 

    
Komunikasi Orang Tua 

(Suami Dan Istri) 

Komunikasi Orang Tua Dan 

Anak 

Komunikasi 

Anak Dan Anak 

Lainnya 



 

 

  Mudah memaafkan. Ini positifnya 

contoh seandainya suaminya 

selingkuh dia minta maaf, dia 

mafin  

05:42 

   

  Suka dipuji dan disanjung . suka 

sekali dipuji apapun yang 

diberikan, pakaiannya dipuji dsb 

06:40 

   

  Suka diperhatikan. Ditelpon 

ditanya kabar dan seterusnya. 

06:50 
   

   Lamban dan lelet kalau janjian 

sama istri mau keluar 2 jam 

sebelumnya siap-siap ya.  

08:03 

   

  Suka sesuatu yang terulang kalau 

antum pernah kasih sesuatu 10
th

 

lalu dia masih ingat. Itu mungkin 

antum sudah lupa tapi dia ingat. 

Suka ngulang sesuatu. 

08:50 

   

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 
Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 



Hak dan Kewajiban Suami Istri 

 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

Hak aan 

Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

5.  13 karakter 

suami yang 

harus 

dimengerti istri 

Karakter laki-lakiada 13 poin yang 

saya susun 

1. Akal pikiran yang dominan akal 

pikiran begini temen-temen 

masalah solusi itu akal pikiran 

dominan 

00:36 

     

  2. Yang harus dikenali laki-laki itu 

suka dihormati 

kepemimpinanya, jadi memang 

ada fitrah. Laki-laki itu teman-

teman sekalian maaf janagan ada 

yang tersinggung, kalau dia 

pendek kecil badanya tetap 

punya karakter laki-laki atau 

kejantannannya 

02:36 

     



kepemimpinannya, jadi dia 

tiidak suka diganggu. Dia suka 

dijadikan pemimpin 

didahulukan, didengar 

pembicaraannya, instruknya. Ini 

karakter  ini. Saya pelajarin ini 

dalam ilmu kejiwaan anak 

teman-teman sekalian saya 

waktu masih belajar di madinah 

dulu ada 1 dosen saya yang luar 

biasa penyampaiannya bagus 

sekali, beliau mengatakan anak 

laki-aki itu contohnya diantara 

jiwa kepemimpinan dia selalu 

contohin ayahnya , kalau antum 

punya nak laki-laki pasti dia 

selalu contohin gerak-gerik 

ayahnya apa saja,cara pakai 

sandalnya duduk dimana, gelas 

apa yang dipakai. Nah biasanya 

kata dosen saya pernah 

praktekin itu jadi kalau ayahnya 

pergi maka kalau ada adiknya 

dia akan duduk di tempat 

ayahnya, dia akan coba gunakan 

retorika ayahnya dia akan coba 

pakai gelasnya seperti itulah. 



  3. Suka dihormati keputusannya 03:18      

  4. Tidak suka dihardik jadi kalau 

akhwat mau memperbaiki, 

menasehati suaminya atau 

ayahnya atau laki-laki secara 

umum atau anak laki-laki jangan 

dihardik jangan langsung 

disalahkan. 

03:27 

     

  5. Tidak suka digurui. Walaupun 

dia tidak tau dia tidak suka 

digurui. Maka biasanya retorika 

yang saya ajarkan kepada 

akhwat atau istri menghadapi 

suami seperti orang bertanya, 

tapi sebenarnya ingin 

memberikan nasihat kepada 

suaminya bagaimana ya kalau 

ada seorang seperti ini kesusnya 

menurut kamu seperti apa. 

Padahal sebenarnya kita sedang 

menyinggung dia. 

03:53 

     

  6. Suka di terima kasihin. Laki-laki 

itu suka kalau dia ngasih sesuatu 

terima kasih ya. Beda terima 

kasih dengan perhatian. Kalau 

perempuan suka diperhatikan 

biar antum gak ngucapin terima 

04:18 

     



kasih tapi kalau dilirik, dilihat 

ada tanda-tanda perhatian sudah 

cukup. Kalau laki-laki enggak si 

perempuan kalau mengatakan 

terima kasih itu aka nada secara 

kejiwaan mendorong dia 

melakukan yang lebih baik 
  7. Melindungi. Sifat laki-laki 

melindungi perempuan. Dia uda 

karakter. Orang kalau udah jadi 

suami istri dia akan melindungi 

seperti anak laki-laki begitu 

juga. 

04:50 

     

  8. Suka untuk digoda artinya disini 

memang laki-laki suka kalau 

penampilan istrinya dandan 

wangi. Seorang suami butuh itu 

dirumah. 

05:43 

     

  9. Suka mencium bau yang wangi. 

Kalau laki-laki kalau dekat istri 

cium bau yang wangi luar biasa 

pengaruhnya dia selalu ingin 

dekat 

06:09 

     

  10. Suka melihat keindahan seperti 

pakaian, rumah, tempat tidur 

maka ini harus menjadi sesuatu 

yang dijaga oleh akhwat kita 

07:13 

     



  11. Sulit memaafkan bila cemburu. 

Laki laki kalau sudah cemburu 

payah sekali. 

07:23 
     

  12. Cemburuan 07:54      

  13. Mau didahulukan dalam segala 

hal kalau laki-laki mau di 

dahulukan dalam segala hal 

09:08 
     

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 

Hak aan 

Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

6 Jadilah 

Pemimpin 

Dalam Rumah 

pada saat seorang wanita yang 

menjadi istri anda membutuhkan 

anda, tunjukkan kebutuhan kita 

01:43 
     



Tangga 1000 kali daripada dia.dia sayang 

dia perhatian, dia siap berkorban 

kita harus 1000 kali lebih besar 

daripada itu. Laki-laki memang 

penaung tapi kapan dibalik itu. 

Kalau saya pribadi kapan dia tidak 

butuhkan , menunjukkan kebutuhan 

saya 1000 kali tidak butuh sama 

dia. Untuk apa  anda merendahkan 

diri anda didepan seorang wanita 

kalau memang dia tidak bisa 

menjadi seorang istri karena kapan 

wanita sudah menyombongkan diri 

dihadapan laki-laki tidak aka nada 

wibawa sama sekali ini pernah dulu 

dalam pembukaan dan selalu saya 

sarankan siapapun ikhwan yang 

minta saran saya dalam 

permasalahan rumah tangga. 

  Seorang istri yang mau tinggal di 

naungan kita, kita sudah berkorban 

dibawah teriknya matahari, sudah 

bekerja, sudah memilih dia dari 

sekian banyak wanita, kemudian 

06:37 

     



 

 

 

ketika dia mau berkorban. 

Hormatin dia junjung dia lindungi 

dia rangkul dia, bela dia memang 

harus begitu. 

  Istri itu dilindungi, dididik, 

diberikan haknya, berikan berlipat-

lipat penghormatan sebagai mana 

dia berikan 1 penghormatan gpp, 

tapi jangan sampai menginjak 

martabat seorang pemimpin gak 

boleh. 

09:15 

     No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

 

Hak dan Kewajiban Istri Hak dan Kewajiban Suami Hak aan 



Terhadap Suaminya Terhadap Istrinya Kewajiban 

Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

7 Hak Suami 

Terhadap Istri 

Ada banyak kasus rumah tangga 

seorang perempuan lebih 

mengormati ayah atau ibunya 

dibandingkan suaminya ini keliru, 

hingga akhirnya lebih mendengar 

nasihat orang tuannya 

dibandingkan suaminya. Apalagi 

kalau mendaptkan orang tua yang 

Allah takdirkan lebih buruk dari 

sisi agama bahkan mengajarkan 

anaknya untuk kurang ajar sama 

suaminya. Jangan libatkan orang di 

dalam rumah tangga kecuali 

ahlinya harus ulama. 

05:25 

     

  Nabi Saw bersabda dalam hadis 

hasan: 

08:15 
     



“apabila seorang istri mengerjakan 

shalat yang lima waktu, berpuasa 

dibulan ramadhan, menjaga 

kemaluannya ( menjaga 

kehormatannya), dan taat pada 

suaminya, niscaya ia akan masuk 

surga dipintu mana saja yang 

dikehendakinya” 

Artinya  suami menjadi sebab 

wanita masuk syurga maka kejarlah 

syurga itu. 

  Wanita adalah penanggung jawab 

dari suaminya seperti dalam hadits 

bukhari,  “Dari Abdullah, ia 

berkata: Nabi saw. bersabda: Setiap 

kalian adalah pemimpin, dan setiap 

kalian akan dimintai pertanggung 

jawabannya. Maka seorang imam 

adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggung jawabannya. Seorang 

laki-laki adalah pemimpin atas 

keluarganya dan ia akan dimintai 

pertanggung jawabannya. Seorang 

08:45 

     



wanita adalah pemimpin atas 

rumah suaminya, dan ia pun akan 

dimintai pertanggung jawabannya. 

Dan seorang budak juga pemimpin 

atas harta tuannya dan ia juga akan 

dimintai pertanggung jawabannya. 

Sungguh setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian akan 

dimintai pertanggungjawabannya” 

Sahih al-Bukhori: 4789 

 

Artinya wanita adalah pemimpin 

rumahnya dari apa yang 

ditinggalkan suaminya dari harta , 

anak dsb. 

No Judul Ceramah Isi Pesan Durasi 

Pesan Membangun Rumah Tangga Islami 

 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Hak dan Kewajiban Istri 

Terhadap Suaminya 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Istrinya 
Hak aan 

Kewajiban 



Keduanya 

Hak Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Kewajiban 

Istri 

Terhadap 

Suaminya 

Hak Suami 

Terhadap 

Istrinya 

Kewajiban 

Suami 

Terhadap 

Istrinya 

 

8.  Hak Dan 

Kewajiban Para 

Suami Istri 

Diantara laki laki dan perempuan 

yang harus menjadi pemimpin 

adalah laki-laki laki-laki penentu 

keputusan terakhir sesuai dengan 

QS. An-Nisa:34 

 

     

  Laki-laki setelah menikah wajib 

menafkahi istri dan anaknya 

 
     

  Yang pertama ini haknya ibu boleh 

tuntut sama suaminya Perlakuan 

yang baik yaitu menasehati, 

meluruskan, memarahi bole tegas 

tapi tidak boleh kasar. 

Perlakuan yang baik seperti dalam 

QS. An-Nisa: 19 Allah berfirman 

“Dan gauilah wanita para istri 

 

     



dengan cara yang baik..” 

  2. kewajiban suami haknya istri 

memberikan nafkah, nafkah 

maksudnya makanan, minuman, 

pakaian, tempat tinggal 4 hal ini 

tapi semampu suami seperti Allah 

berfirman dalm Qs. At-Talaq: 6 

Tempatkanlah mereka para istri itu 

ditempat kamu tinggal sesuai 

dengan kemampuanmu. 

 

     

  3. hak istri adalah perlindungan , 

pendidikan, dan tuntunan untuk 

menjalankan kewajibannya ini 

kewajiban bagi suami harus didik 

mereka terutama dari hak. 

19:06 

     

  4. kebutuhan biologis, memenuhi 

kebutuhan biologis istri, ini hak 

dan ini dilakukan sesuai dengan ke 

ridhaan jiwa masing-masing. Tidak 

ada paksaan 

22:12 

     

  5. berhias buat istri misalnya pakai 27:16      



baju yang istri suka dsb. Kata Ibnu 

Abbad ra. Dalam tafsir Qs.Al-

Baqarah: 228 dan para istri 

memiliki hak yang seimbang 

dengan kewajibannya. Ibnu Abbas 

berbicara tentang tafsir ayat ini aku 

senang berhias untuk istri 

sebagaimana aku senang dia 

berhias untukku. 

  Kewajiban istri merupakan hak 

suami 

1. Ketaatan dan mencari ridha 

suami. Ini poin point 

penting setelah menikah 

ketaatan pindah kepada 

suami, orang tua menjadi 

no 2. 

28:52 

     

  2. Ibu harus mempelajari 

karakter pasangan ada 

beberapa paoin: 

 Hormati 

kepemimpinannya 

 Jauhi hardikan 

 jangan menggurui 

 Perbanyak terima kasih 

34:23 

     



 

 

Medan,    Juli 2018 

Mengetahui, 

 

 

 

Muniruddin, M.Ag 

 

 

 

 Hormati keputusannya 

 Dahulukan suami dalam 

hal-hal duniawi 

  3. Tidak beribadah sunnah 

kecuali dengan ijin suami. 

Contohnya puasa sunnah 

kalau tidak dapat ijin dari 

suami tidak boleh 

dilakukan. 

42:57 

     


