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MOTTO 

 

 

“suami yang benar-benar suami ialah…. 

Suami yang dapat memahami makna setiap kata 

Yang tidak diucapkan istrinya. 

 

Sedangkan istri yang benar-benar istri ialah…  

Istri yang bisa menjadi ibu, kawan anak,  

Dan kekasih suaminya” 

 

 

#( KH. Ahmad Mustofa Bisri )# 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Karya tulis ini kupersembahkan untuk: 

Kedua orang tua ku tercinta, calon istriku 

yang sholihah dan seluruh keluarga yang 

senantiasa memberikan do’a dan 

mendukungku dalam proses belajarku baik 

dari segi moril atau materil. 

 

 



 

vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. Tidak dilambangkan ا

 Bā‟ B Be ة

 Tā‟ T Te ت

 Śā‟ Ś es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Hā‟ ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet titik di atas ذ

 Rā‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Şād Ş Es titik di bawah ص

 Dād ḍ De titik di bawah ض

 Tā‟ Ţ Te titik di bawah ط

 Zā‟  Ze titik di bawah ظ
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 Ayn …… Koma terbalik di atas„ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā‟ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em و

ٌ Nūn N En 

 Waw W We و

ِ Hā‟ H Ha 

 Hamzah …‟… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd ditulis rangkap 

ةددع٘ يت  Ditulis Muta’addidah 

ةعد٘   Ditulis ‘Iddah 

III.  Tā’marbūtah di Akhir  kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis Ḥikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ونيبءألكراية٘ا  Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
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3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau ha 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زكبةانفطر

IV. Vokal Pendek 

   Fathah Ditulis ضرب(daraba) 

   Kasrah Ditulis علم(‘alima) 

 ٍّ Dammah Ditulis كتب(kutiba) 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 Ditulis Jāhiliyyah جبههية

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 

 Ditulis Yas’ā يسعى

3. Kasrah + ya‟ mati, ditulis ī (garis di atas) 

 Ditulis Majīd يجيد

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 Ditulis Furūd فروض

VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah + y ā‟ mati, ditulis ai 

 Ditulis Bainakum بيُكى

2. Fathah + wau mati, ditulis au 

 Ditulis Qaul قول
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VII.  Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan 

dengan Apostrof. 

 Ditulis A’antum ااَتى

 Ditulis U’iddat اعدت

 Ditulis La’in syakartum نئٍ٘شكرتى

 

VIII.  Kata Sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Ditulis Al-Qur’ān انقراٌ

 Ditulis Al-Qiyās انقيبش

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah 

 Ditulis  Al-Syams انشًص

 ’Ditulis Al-samā انسًبء

IX. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). 

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut 

Penulisnya 

 Ditulis Zawi al-furūd ذوي٘انفروض

 Ditulis Ahl al-sunnah أهم٘انسُة
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ABSTRAK 

 

 Pernikahan merupakan sebuah fitrah bagi manusia. Setiap manusia 

mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Allah SWT. menciptakan 

rasa ketertarikan tersebut kedalam hati setiap manusia baik laki-laki maupun 

perempuan. Dalam pernikahan tersebut terdapat banyak kemanfaatan dalam 

bidang fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiah dan sosial budaya baik individu maupun 

orang banyak. Bangunan rumah tangga merupakan salah satu bahtera yang dapat 

mengantarkan manusia menuju kesempurnaan beragama. Akan tetapi dalam 

mengawali kehidupan berumah tangga tersebut tidak lah mudah, perlu adanya 

sebuah ilmu atau pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih 

pendamping yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur dalam al-Qur‟an.  

Penulis tertarik melakukan kajian terhadap karya Quraish Shihab  yaitu tafsir al-

Misbah karena beliau merupakan salah satu ilmuwan Islam Indonesia sekaligus 

seorang mufasir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial-

kemasyarakatan.  Dalam tafsirnya, beliau menggunakan tafsir bi al-ra’yī dengan 

corak tafsir adabi ijtima’i dimana beliau berusaha menjeaskan petunjuk-petunjuk 

ayat-ayat al-Qur‟an yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta usaha-usaha  

untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau problem-problem petunjuk ayat-

ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang 

mudah dimengerti tapi indah di dengar.     

 Rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah bagaimana penafsiran 

Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang terkait  tentang mencari pasangan ideal di 

dalam tafsir al-Misbah.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneltian ini 

sepenuhnya menggunakan data kepustakaan (library reseach) dengan 

menggunakan data primer kitab Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish 

Shihab. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk kajian 

tematik. Dengan metode tersebut penulis mendeskripsikan segala hal yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak serta melakukan sistematisasi 

dengan cara mengumpulkan ayat-ayat, dan mencari tafsiranya serta mencari 

penjelasan pada buku-buku yang berkaitan yang kemudian akan berujung pada 

pengambilan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis ialah, perkawaninan 

merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan 

manusia. Oleh karena itu secara naluriah manusia akan berusaha untuk 

mendapatkan pasangan hidup yang  sesuai dengan keinginannya. Seorang dalam 

memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangkan oleh kriteria tertentu, 

walaupun upaya tersebut bukan merupakan suatu kunci, namun hal tersebut dapat 

menentukan baik tidaknya rumah tangga. dalam tafsir al-Misbah Quraish Shihab 

menjelaskan secara terperinci terkait dengan pasangan ideal yang baik atau 

tidaknya dijadikan pasangan. Disini penulis menemukan empat poin penting 

dalam mencari pasangan ideal yaitu: Pertama mencari pasasangan yang seiman, 

kedua Mencari laki-laki atau perempuan wang baik, ketiga mencari laki-laki atau 

perempuan yang bukan termasuk kerabat dekat dan keempat jumlah idealnya 

dalam berpasangan.       
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KATA PENGANTAR 

 

ِحيمِِِبِْسمِِ ْحَمِنِالره ِِالره  َّللاه

Alhamdulillāh al-Rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah 

menganugerahkan limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada 

seluruh hamba tanpa terkecuali. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Rasul pembawa kitab suci yang mulia, Muhammad SAW. 

Sehingga dengan risalah itu manusia dapat menapaki kehidupan dengan cahaya 

kebenaran, dan dengannya pula dilimpahkan kebaikan-kebaikan. 

Sekali lagi Alhamdulillāh berkat rahmat dan pertolongannya juga 

penyusunan dan penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun 

peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan di 

dalamnya. Oleh karena itu peneliti memohon maaf dan sangat terbuka untuk 

menerima kritik dan saran-saran perbaikan untuk kebaikan kedepannya. 

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti haturkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT. atas semua limpahan rahmat yang telah dianugerahkan dan 

kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menghantarkan kami kepada 

jalan kebaikan melalui ajaran-ajarannya. 

2. Ayahanda Mudzakir serta ibunda Suyatmi yang telah berjuang penuh 

kesabaran mendidik penulis dan tak henti-hentinya mendoakan penulis 
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agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah tetap dan 

selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada keduanya sebagaimana telah 

menyayangiku. 

3. Adik tercinta Siti Azizah dan Muhammad Ali Musthofa yang senantiasa 

memberi dukungan dan do‟a demi kelancaran dalam penulisan sekripsi ini.  

4. Prof. Dr. Akhmad Minhaji, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi 

Agama dan Pemikiran Islam UIN Suanan Kalijaga Yogyakarta 

6. Dr. Abdul Mustaqim M.Ag, selaku ketua jurusan Ilmu al-Qur‟an dan 

Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN 

Suanan Kalijaga Yogyakarta 

7. Drs. Indal Abror M.Ag, selaku pembimbing Akademik penulis dari 

semester awal hingga penulis menyelesaikan proses belajar di jurusan Ilmu 

al-Qur‟an dan Tafsir. Terimakasih bapak, sudah memberikan wejangan 

dan spirit, semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada 

bapak. 

8. Dr. H. Agung Danarta M.Ag , selaku Pembimbing Skripsi penulis yang 

telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan membimbing 

penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan serta motivasi dari bapak. 

9. Seluruh dosen jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir khususnya, dan semua 

dosen Fakultas Ushuluddin yang telah menginspirasi serta memberikan 

“spirit keilmuan” yang sangat berarti bagi penulis. Dan tak lupa kepada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR  BELAKANG  MASALAH 

 

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak 

manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti 

gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan 

manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat 

fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak 

keberadaan khalifah, Allah berfirman dalam QS.Ar-Ra’ad, ayat 38: 

                 .... 

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
1
 

 

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran 

kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu degannya. Karena 

sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga 

sehingga mencapai  kerindangan dalam tabiat kehidupan, bahkan telah 

membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat 

berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi 

                                                           

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cita Aksara, 

1993), hlm. 376 



2 
 

 

kesulitan dari segenap kebutuhan aturan keluarga.
2
 Oleh karena itu, 

Pernikahan adalah peristiwa fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, sosial dan 

budaya. Peristiwa fitrah, sebab pernikahan adalah salah satu sarana 

mengekpresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia adalah 

punya kecendrungan terhadap lawan jenis, dan Allah Ta’ala telah 

menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap manusia baik laki-laki 

maupun perempuan: 

           ...   

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, Yaitu: wanita-wanita... (Ali Imran:14 )
3
  

Adapun kepentingan fitrah kemanusiaan dalam pernikahan, yang 

mencakup wilayah perasaan laki-laki maupun perempuan, pilihan selera, 

keinginan dan harapan, cita-cita gambaran keindahan, bentuk idealitas, dan 

lain sebagainya. Laki-laki boleh saja memiliki sejumlah keinginan terhadap 

calon istri yang diinginkan seperti wajah, penampilan, suku, sampai tinggi, 

berat badan warna kulit dan  lain sebagainya. Sebaliknya dengan perempuan 

juga tidak dilarang untuk memiliki sejumlah harapan ideal mengenai calon 

suami, tampan, kaya, terhormat, dan lain sebagainya.
4
 

                                                           
2
 Ali Yusuf As-Subkhi, Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,(Jakarta, 

Amzah, 2005) hml.23  

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm.77  

4
 Cahyadi Takariawan, Di jalan Dakwah Aku Menikah, (Jogjakarta, Talenta, 2003), hlm. 
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Adapun kepentingan fiqhiyah, artinya pernikahan memiliki sejumlah 

aturan fiqih yang jelas. Islam adalah satu-satunya agama di dunia ini yang 

memiliki aturan-aturan yang detail tentang keluarga sejak dari proses 

pembentukan, hingga setelah terbentukannya keluarga hingga jalan keluar 

dari permasalahan kerumahtanggaan. Bukan hanya pernikahannya saja yang 

diatur, akan tetapi penceraian juga mendapatkan aturan yang rinci dan jelas. 

Peristiwa dakwah, artinya dengan pernikahan telah membuat 

pengkabaran tentang jati diri Islam kepada masyarakat. Sejak dari proses 

memilih jodoh, sampai kepada akad nikah, walimah dan akhirnya kehidupan 

keseharian dalam berkeluarga. Aplikasi nilai-nilai Islam dalam prosesi 

pernikahan ini telah memberikan sentuhan dakwah secara langsung kepada 

masyarakat. Disisi lain, pernikahan juga sekaligus berorientasi mendukung 

program dakwah serta menyelesaikan problem dakwah. Semisal memilih 

calon isteri, di antara kriteria yang ditetapkan.   

 Pernikahan adalah peristiwa tarbiyah, bahwa dengan melaksanakan 

pernikahan akan menguatkan sisi-sisi kebaikan individual dari laki-laki dan 

perempuan yang bertemu dipelaminan tersebut. Proses tarbiyah Islamiyah 

(pembinaan Islami) pada kedua mempelai akan lebih bisa ditingkatkan baik 

kualitas maupun kuantitas setelah menikah. Rasulullah telah menyebutkan 

bahwa pernikahan telah menghantarkan seorang mencapai separuh bagian 

agamanya: 
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إذا تزوج العبد » عن أنس بن مالك قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
 «فليتق اهلل يف النصف الباقي  فقد كمل نصف الدين ،

Dari Annas bin Malik Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang 

melaksanakan pernikahan, berarti telah menyempurnakan  sebagian 

separuh agamnya, maka hendaklah ia menjaga separuh yang lain dengan 

bertakwa kepada Allah.
5
  

 

Menikah juga peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan 

terhubunglah dua keluarga besar dari laki-laki dan perempuan. Semula 

mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal bahkan mungkin 

terpisahkan oleh jarak yang jauh. Dengan pernikahan tersebut, bukan saja 

bermakna mempertemukan dua orang laki-laki dan perempuan saja dalam 

pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam 

ikatan persaudaraan dan  kekeluargaan. 

Menikah juga sebuah peristiwa budaya, artinya dengan pernikahan 

terbaurkanlah dua latar budaya yang tidak mesti sama dari kedua belah 

pihak. seperti  Seorang laki-laki dari sumatra menikah dengan seorang 

perempuan dari jawa akan menyebabkan semacam akulturasi budaya yang 

memang tidak sama dari kedua belah pihak. Allah berfirman dalam Surat al-

Hujurat Ayat 13: 

                        

                         

                                                           

5
 Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein Al-Baihaqi, Sya’bul Iman, tahqiq: Muhammad As-

Sa’id, (Beirut: Dar Kutub Al-‘Ilmiyah, 1410), juz: 4, hlm: 383 
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Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal
6
. 

 

Ayat diatas menegaskan bahwa dengan pernikahan telah 

mempertemukan dua kebudayaan yang tidak mesti sama. Dua tradisi dan 

dua adat yang berbeda. dengan adnya pernikahan akan terbentuklah 

sebuah peradaban.
7
 

Dengan demikian proses pernikahan berarti terdapat banyak 

manfaat, baik individu maupun orang banyak akan tetapi dalam mencari 

pendamping dalam pernikahan ini butuh sebuah ilmu atau pengetahuan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan sesuai dengan syariat 

Islam yang sudah diatur dalam al-Qur’an,
8
 sebelum menentukan pilihan 

pasangan sebaiknya ditentukan kriteria yang memenuhi syarat dan 

membawa kemanfaatan yang besar. oleh karena seorang laki-laki atau 

perempuan yang akan menikah selayaknya memperhatikan hal ini, yaitu 

jeli dalam menentukan kriteria calon pasangan. Jangan hanya melihat satu 

sisi saja lalu menentukan pilihan dan sudah merasa puas. Sebaiknya harus 

melihat secara komprehensip (keseluruhan) dan menggunakan nalar agar 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 875 

7
 Cahyadi Takariawan, Di jalan Dakwah Aku Menikah, hlm. 9-12 

8
 Pasangan sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur dalam al-Quran secara umum 

seperti, beragama Islam, jelas laki-laki atau perempuannya, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari 

empat, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, tidak dalam haji atau umroh. Lihat M. Taufik 

Mandailing, Good Married; Raih Asa Gapai Bahagia,(Yogyakarta: IDEA Press,2013), hlm 34 
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tidak seperti memilih kucing dalam karung.
9
 karena dalam mencari 

pasangan merupakan  salah suatu langkah yang teramat penting dalam 

proses kehidupan berkeluarga. Dengan melakukannya, maka rasa cinta 

yang sejati  dan disyariatkan akan tampak. Maka terdapat beberapa kaidah 

dan pedoman umum bagi laki-laki maupun perempuan cara untuk mencari 

pasangan.
10

 banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang sudah terjadi 

meninggalkan keyakinan agamanya, hanya karena ingin mendapatkan 

pasangan yang tampan, cantik, dan kaya.
11

 Banyak pula yang pasangan 

hidup dalam rumah tangga yang kecewa dan merasa tertipu karena 

ternyata dia terlalu gesa-gesa dan gegabah, hanya melihat satu sisi dalam 

menemukan pilihan kepada calon pasangan hidupnya. Kebanyakan 

pasangan bercerai setelah hanya bertahan dalam beberapa bulan saja 

melalui kehidupan bersama dalam berumah tangga. Mereka mengakui 

ketidak cocokan yang terjadi dan baru diketahui setelah mereka menikah.
12

      

Dari sini dapat kita ketahui betapa besarnya perhatian Islam dalam 

urusan rumah tangga. Islam selalu memberi tuntunan secara mendetail 

mulai dari mencari pasangan hidup sampai mengelola rumah tangga agar 

                                                           

  
9
 M. Taufik Mandailing, Good Married; Raih Asa Gapai Bahagia, ,(Yogyakarta: Idea 

Press,2013), hlm. 25 

10
 Fathi Muhammad Ath-Thahir, petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, 

(jakarta, Amzah, 2005), hlm, 59 

11
 Cahyadi Takariawan, Dijalan Dakwah Aku Menikah, hlm. 30 

12
 M. Taufik Mandailing, Good Married; Raih Asa Gapai Bahagia,hlm. 25 
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menjadi keluarga yang bahagia. Tentu saja tuntunan itu bersumber dari al-

Qur’an dimana fungsinya sebagai pedoman dan petunjuk manusia. 

Dalam hal ini mengapa penulis memilih Muhammad Quraish 

Shihab sebagai objek penelitian  ini karena beliau  merupakan salah satu 

ilmuwan Islam Indonesia sekaligus seorang mufasir yang memiliki 

kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial-kemasyarakatan.
13

 Beliau juga 

merupakan salah satu mufasir Indonesia dengan latar belakang akademik. 

Penafsiran-penafsiran beliau memperkaya ḥasanah pemahaman dan 

penghayatan terhdap rahasia makna ayat-ayat al-Qur’an. Beliau juga 

mengusung tema-tema besar yakni kesingkronan antara pesan, kesan dan 

keserasiaan ayat-ayat Al-Qur’an, yang tentunya juga dalam konteks ke 

Indonessiaan. Dalam tafsirnya, beliau menggunakan tafsir bi al-ra’yī 

dengan corak tafsir adabi ijtima’i berusaha menjeaskan petunjuk-petunjuk 

ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta 

usaha-usaha  untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau problem-

problem petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk 

tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah di dengar.
14

 

Sehingga tema tersebut terasa sangat menarik untuk diteliti terkait tentang 

pemikiran-pemikiran dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap  

                                                           

13
 Rofiq Rahardi, Konsep Sakinah Dalam Tafsir Al-Misbah, Skripsi, Fakultas Usuluddin 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008 

14
 M.Quarish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan, 

(Jakarta,2010) hlm. 73 
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ayat-ayat al-Qur’an yang  berhubungan konsep mencari pasangan 

khususnya dalam kitab tafsir beliau yaitu  kitab Tafsir Al-Misbah. 

B. Rumusan Masalah   

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka secara spesifik 

yang akan menjadi rumusan masalah penulis adalah: Bagaimana penafsiran 

Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang pasangan ideal di dalam Tafsir al-

Misbah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah: Mengetahui penafsiran Quraish Shihab terhadap 

ayat-ayat tentang pasangan ideal di dalam Tafsir al-Misbah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis subtanstif, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

kontribusi dalam studi al-Qur’an yang berkaitan dengan penafsiran, 

yaitu memberikan informasi di dalam al-Qur’an terhadap penafsiran 

Muhammad Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang berkaitan 

dengan  pasangan ideal, serta mengetahui konsep pasangan ideal 

dalam Tafsir Al-Misbah.  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan 

dalam hal akademis bagi mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu al-
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Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN 

Sunan Kalijaga. 

D. Telaah Pustaka 

Berbicara tentang pernikahan dari segala aspek senantiasa menarik, 

demikian halnya dengan proses menuju jenjang pernikahan atau tahapan 

memilih calon pasangan hidup, Mengenai penelitian atau karya yang 

menyinggung tentang mencari pasangan sudah banyak yang mengkaji antara 

lain: 

Pertama; buku Pengantin Al-Qur’an, Kalung Permata Buat Anak-

Anakku. Karya M.Quraish Shihab Dalam buku ini beliau membahas tentang 

hubungan antara manusia, cinta dan kehidupan, perkawinan dalam Islam, tali 

temali pengikat perkawinan, memantapkan ikatan perkawinan, meraih sukses 

dan kebahagiaan perkawinan, keluarga sejahtera dan  nasehat-nasehat bagi 

pasangan suami istri. Dan bisa diadikan rujukan oleh setiap pasangan suami 

istri untuk meraih sakinah dalam kehidupan rumah tangga. buku ini juga 

banyak nasehat-nasehat bagi pemuda pemudi yang akan memasuki jenjang 

pernikahan dan bagi pasangan suami istri pun akan mendapatkan pencerahan 

yang sangat diperlukan dalam menciptakan keluarga sakinah.    

buku Good Married, Raih Asa Gapai Bahagia  karya M. Taufiq 

Mandailing. Dalam buku ini membahas seluk beluk pernikahan, pernikahan 

sebagai tuntunan agama, menggapai hidup bahagia melalui pernikahan, upaya 

menjaga harmoni dalam pernikahan, pernikahan yang bermakna dan 
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bermanfaat, dan hal-hal lain yang menyinggung tentang mencari pasangan 

dan pernikahan. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa perkawinan sebagai 

tanda ketaatan kepada ajaran agama harus ditanamkan disetiap umat muslim, 

karena perkawinan itu memang telah disyariatkan dalam al-Qur’an dan hadis 

sebagai pedoman hidup umat Islam. Artinya orang yang sudah memenuhi 

syarat dan rukun menikah tetapi enggan menikah, maka dapat disebut 

melanggar syariat Islam maka dapat dikenakan ganjaran dosa oleh Allah. 

Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang sudah tau kewajiban-

kewajiban pribadinya sebagai mahluk Allah yang harus tundukdan patuh 

pada sang Khaliq Tuhan pencipta alam semesta.
15

  

Karya selanjutnya ialah; Skripsi yang berjudul Pernikahan Beda 

Agama Dalam Pemikiran Muslim, (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut 

dan Quraish Shihab) yang disusun oleh Basoruddin.  dalam skripsi ini  

membahas tentang apa dalil serta Istidlal Mahmud Syaltut dan Quraish 

Shihab dalam masalah pernikahan beda agama dan jenis ijtihad apa yang 

digunakan oleh mereka dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama. 

kesimpulan skripsi ini Basoruddin menjelaskan bahwa Mahmud Syaltut dan 

Quraish Shihab melarang pernikahan muslim dengan orang musyrik dengan 

                                                           

15
 Muhammad Taufik Mandailing, Good Married; Raih Asa Gapai Bahagia. Yogyakarta: 

IDEA Press. 2013 hlm, 188  
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dalil surat al-Baqarah (2): 221, dan membolehkan pernikahan antara laki-laki 

muslim dengan ahl-Kitab dengan dalil surat al-Maidah (5):5.
16

  

Karya selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul Perkawinan Beda 

Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Majid (Study Interpretatif 

terhadap teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221) yang disususn oleh 

Akhmad Nur Sholikhin. Dalam sekripsi menjelakan bagai mana pendapat 

Quraish Shihab dan Nurcholish Majid tentang pernikahan beda agama, dalam 

hal ini ada perbedaan antara keduanya. Menurut Nurcholish Majid pernikahan 

beda agama antara laki-laki muslim dan wanita non-muslim dibenarkan oleh 

Islam. Karena menurutnya yang dimaksud dengan kata musyrikun dan 

musyrikat  dalam al-Baqarah (2): 221 adalah hanya terbatas pada  musyrikun 

dan musyrikat arab, maka ketika musyrikun dan musyrikat  tidak ada, hukum 

dan ayat diatas tidak berlaku, begitu juga menikah antara wanita muslim 

dengan laki-laki ahl al-kitab, menurutnya boleh. Berbeda dengan pendapat 

Quraish Shihab, beliau tidak membolehkan perkawinan beda agama, kecuali 

dengan wanita-wanita ahl al-kitab. Sedangkan pernikahan antara wanita 

muslim dengan laki-laki ahl al-kitab hukumnya haram dengan dalil bahwa 

                                                           

16
. Basoruddin, Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim, (Studi Komparasi 

Antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab) skripsi, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2004. Hlm. 72-73 
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surat al-Maidah (5): 5 hanya menerangkan halal bagi laki-laki muslim untuk 

menikahi wanita-wanita ahl al-kitab, bukan sebaliknya.
17

   

Karya selanjutnya ialah; Skripsi yang berjudul Pernikahan Antara 

Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab Dalam Pandangan Ali al-Sabuni dan 

Muhammad Quraish Shihab yang disusun oleh Ahmad Musthafa dalam 

skripsi ini membahas siapa saja yang dimaksud sebagai ahli kitab oleh  Ali al-

Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab dan apa hukumnya pernikahan 

Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab dalam sekripsi ini 

menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah umat yahudi dan nasrani 

baik sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Maupun sesudah Nabi 

wafat. Dan hukum pernikahan Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahli 

Kitab. Ali al-Sabuni perpendapat pernikahan tersebut boleh. Hal ini 

didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah (5): 5 dan 

pendapat Ali al-Sabuni tersebut sesuai dengan pendapat jumhur para ulama. 

Sedangkan pendapat Muhammad Quraish Shihab lebih cenderung bahwa 

seorang muslim sebisa mungkin untuk menghindari pernikahan dengan 

wanita ahli kitab, karena dimungkinkan timbul mufsadat dikemudian hari. 

Rasululah sendiri dengan tegas telah menyatakan bahwa pertimbangan agama 

mesti dijadikan dasar utama dalam memilih pasangan. Kendatipun demikian, 

Muhammad Quraish Shihab memandang pernikahan tersebut tidaklah haram, 

jika tujuan pernikahan tersebut adalah dalam rangka dakwah. Jika seseorang 

                                                           

17
Akhmad Nur Sholikhin, Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan 

Nurcholish Majid (Study Interpretatif terhadap teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221) 

skripsi, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Hlm. 66 
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muslim hawatir akan terjerumus dalam perzinahan dan tidak ada pilihan lain 

kecuali menikahi wanita ahli kitab, maka Muhammad Quraish Shihab juga 

memperbolehkan pernikahan ini.
18

 

Karya selanjutnya ialah; skripsi yang berjudul Konsep Keluarga 

Sakinah Menurut M.Quraish Shihab yang disusun oleh Syamsul Bahri dalam 

sekripsi ini membahas pandangan M.Quraish Shihab tentang konsep keluarga 

sakinah, menurut M.Quraish.  keluarga sakinah itu adalah keluarga yang 

tenang, keluarga yang penuh kasih sayang yang awalnya diliputi gejolak 

dalam hati degan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang 

dimaksud adalah ketenangan dinamis. Selanjutnya, di dalam konsep 

M.Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskan bahwa dengan modal 

sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai 

mawaddah ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab 

dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng lagi 

diwarnai sakinah konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, 

kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga 

merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab.
19

 

Karya selanjutnya ialah skripsi yang berjudul Hadis Nabi Tentang 

Pasangan Hidup (StudyMa’an al-Hadis) karya Santi Novembari Syarifah 

                                                           

18
 Ahmad Musthafa. Pernikahan Antara Pria Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab Dalam 

Pandangan Ali al-Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab, skripsi, fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008. Hlm, 76-77   

19
 Syamsul Bahri, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab. skripsi, fakultas 

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Hlm.70-71   
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dalam skripsi ini membahas bagaimana pemaknaan para ulama terhadap 

hadis-hadis Nabi tentang pasangan hidup dan pemaknaan hadis Nabi tentang 

pasangan hidup apabila difahami dalam realitas konkrit dalam kehidupan saat 

ini. Dalam skripsi ini hanya berfokus pada hadis Nabi yang diriyawatkan oleh  

Abu Hurairah:  

َثِِن َسِعيُد ْبُن َأِب َسِعيٍد َعْن أَبِيِه   ثَ َنا ََيََْي َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّه َقاَل َحدَّ ٌد َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ َحدَّ
َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعْن 

يِن َترَِبْت َيَداكَ   .ِِلَْرَبٍع ِلَماِِلَا َوِلََِسِبَها َوََجَاِِلَا َوِلِديِنَها فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada 

kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 

Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi 

karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, 

niscaya kamu akan beruntung. 
Hadis diatas menerangkan bahwa, agama sudah memberikan 

petunjuk mengenai kriteria-kriteria calon suami atau istri, dari hadis 

tersebut terdapat empat sifat komulatif, yaitu harta, keturunan, kecantikan, 

dan terahir agama, Bisa saja ke empatnya dipakai untuk satu obyek 

pilihan. Namun apabila hanya satu alternatif, kriteria yang terahir agama 

itulah yang lebih utama dan lebih baik.
20

 

Beberapa kajian diatas tidak menjelaskan penafsiran M.Quraish 

Shihab tentang mencari pasangan ideal dalam kitab Tafsir Al-Misbah. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna membahas secara khusus 
                                                           

20
Santi Novembari Syarifah, Hadis Nabi Tentang Pasangan Hidup (StudyMa’an al-

Hadis) skripsi, fakultas Usuluddin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004, Hlm, 63 
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mengenai konsep mencari pasangan ideal dalam Tafsir Al-Misbah karya 

M.Quraish Shihab. 

 

E. Metodologi Penelitian  

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu 

pada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis meramu 

serangkaian metode yang telah ada sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian. Diantara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut:   

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini lebih bersifat literatur, maka termasuk kategori 

penelitian pustaka (library research) dimana penulis dalam proses 

pencarian data, tak perlu terjun ke lapangan dengan survei maupun 

observasi. 

2. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Sehingga tanpa mengetahui metode pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diterapkan. 

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini ialah data-data 

ilmiah yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 

menyelidiki bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel-artikel, jurnal, 

majalah, dan sebagainya. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan 
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data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan 

sekunder.
21

 

Sumber primer  ialah,  sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Dalam hal ini menggunakan Tafsir Al-

Misbah karya Muhammad Quraish Shihab sebagai data primer. 

Sedangkan sumber sekunder ialah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder dalam 

penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, software, dan lain 

sebagainya yang tentunya masih berkaitan dengan fokus masalah 

penelitian yaitu konsep mencari pasangan ideal dalam Tafsir Al-

Misbah. 

3. Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif 

berarti menggambarkan secara prosedural alternatif pemecahan 

masalah dengan memuncukan keadaan objek yang tengah dikaji 

berdasarkan kenyataan yang bisa ditemui.
22

 Metode deskriptif bisa 

juga dinamakan dengan metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok 

                                                           

21
 Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif,( Bandung: Cv. Alfabeta,2009 ) hlm. 62 

22
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta, Gajah Mada University 

Prees,1995), hlm. 61.  
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permasalahan, melacak, serta melakukan sistematisasi sedemikian 

rupa yang nantinya berujung pada pengambilan kesimpulan.
23

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi 

penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka 

acuan penelitian dan menjaga jangan samapai terjadi pelebaran pembahasan 

sekaligus untuk mencapai target yang diinginkan secara maksimal.  

Bab kedua, pada bagian ini berisi  pandangan umum tetang pasangan 

ideal. Yang terdiri dari beberapa poin: membahas pasangan ideal, upaya 

mencari jodoh, kriteria suami dan istri ideal, laki-laki dan perempuan yang 

harus dihindari untuk dijadikan suami atu istri.  

Bab ketiga, berisi sketsa historis Muhammad Quraish Shihab dan 

karya monumentalnya, Tafsir Al-Misbah. Pada bagian ini akan diungkap 

riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab serta telaah terhadap karya-

karyanya yang meliputi metodologi, corak, pendekatan, langkah penafsiran, 

serta sumber penafsiran kitab Tafsir Al-Misbah.  

Bab Keempat, pada bagian ini akan dijelaskan tentang konsep 

pasangan ideal, serta penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat 

tentang pasangan ideal dalam tafsir Al-Misbah.    

                                                           

23
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM,1987), hlm 3. 
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Bab Kelima, pada bab terahir atau penutup ini menerangkan tentang 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat memberikan perhatian kepada para pembaca serta 

memudahkan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan penjelasan mengenai penelitian konsep mencari 

pasangan ideal dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab 

diatas dapat disimpulkan bahwa:  Disini penulis menemukan empat poin 

penting dalam memeilih pasangan. Pertama mencari pasasangan yang 

seiman. Agama adalah salah satu pondasi yang sangat berperan penting dalam 

mencari pasangan sehingga sangat penting diperhatikan dalam memilih 

pasangan agar dapat menjalin hubungan harmonis antar suami istri, sekaligus 

antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga antar keluarga 

mempelai. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan melainkan 

menyatukan dua keluarga. 

 kedua Mencari laki-laki atau perempuan wang baik. dengan memilih 

laki-laki atau perempuan yang baik dan memiliki kesamaan yang baik pula 

adalah salah satu sarat penting dalam mencari pasangan hidup agar rumah 

tangga dapat merasakan kasih sayang yang seutuhnya. karena mustahil akan 

terjalin rumah tangga yang bahagia jika antara dua belah pihak memiliki 

kelainan yang bertolak belakang, maka dari itu mencari laki-laki atau 

perempuan yang baik sangatlah penting agar terciptanya keluarga yang 

sakinah, mawaddah , wa raḥmah.  
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 ketiga mencari laki-laki atau perempuan yang bukan termasuk kerabat 

dekat. Islam melarang pada laki-laki maupun perempuan menikah dengan 

keluarga atau kerabat dekat selain  berakibat pada anak cucu yang akan 

mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, 

bahkan mendekati kemandulan. Hal tersebut diharamkan karena senantiasa 

menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau 

perceraian, sebagaimana yang terdapat pada suami dan istri. Walaupun 

adanya pembolehan menikahi saudara perempuan mantan istrinya (adik atau 

kakak ipar) sebab karena adanya perceraian atau meninggal dunia menurut 

penulis lebih idealnya dalam mencari pasangan itu bukan dari kerabat dekat. 

Karena melihat kemaslahatan antar keluarga yang dikhawatirkan jika terjadi 

sebuah konflik keluarga yang membuat keruh kekeluargaan. 

 keempat jumlah idealnya dalam berpasangan. walaupun Islam 

membolehkan adanya poligami namun idealnya dalam berumah tangga itu 

adalah monogami. Karena adanya poligami dalam rumah tangga dapat 

menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketentraman dalam rumah 

tangga. bahwa dengan adanya poligami akan menimbukan banyak 

kesenjangan dalam berumah tangga, karena bersifat adil tidaklah mudah 

dilakukan oleh manusia biasa apalagi dalam bidang cinta atau perasan, 

mustahil manusia dapat berlaku adil sedangkan perasaan satu dengan yang 

lainnya itu berbeda. 
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B. Saran-saran 

Setelah melalui proses penelitian tentang konsep mencari pasangan 

ideal dalam tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, penulis 

menyarankan beberapa hal yang perlu bagi peneliti selanjutnya yaitu:  

Pertama: akan lebih baik jika tema semisal ini dilakukan dengan 

metode komparasi. mengingat banyaknya karya tulis yang dihasilkan oleh 

Muhammad Quraish Shihab. Misalnya konsep pasangan ideal dalam tafsir al-

Misbah dengan buku  Pengantin al-Qur’an, yang mana keduanya merupakan 

karya Muhammad Quraish Shihab. 

Kedua: penelitian semacam ini akan lebih menarik jika dalam 

penelitiannya menggunakan kerangka teoretik semacam ilmu sosial. Karena 

pembahasan yang dilakukan sangat berhubungan dengan konteks sosial. 

Demikianlah penelitian yang dapat dilakukan oleh penulis mengenai 

konsep pasangan ideal dalam tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish 

Shihab, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sebuah kritikan dan saran 

sebagai evaluasi dan refleksi untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya. 

Harapan penulis agar penelitian dapat menambah wawasan kelilmuan Islam, 

khususnya dalam bidang Tafsir.    
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