
 

ABSTRAK 

 

Siti Rodia Julianti. Implementasi PAI Dalam Keluarga Melalui Konsep 

Sakinah, Mawadah, Warrahmah  (Penelitian di Kp. Sukamenak Desa 

Sarimekar RT 03 RW 04  Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang) 

Skripsi yang berjudul Implementasi PAI dalam Keluarga melalui konsep 

sakinah, mawaddah warrahmah ini berisi tentang permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dimasyarakat khususnya kp. Sukamenak desa sarimekar, kecamatan 

jatinunggal kabupaten sumedang yang dimana adanya percekcokan, salah paham, 

tidak adanya rasa saling mengerti, yang bahkan sampai menyebabkan perceraian. 

Permasalahan dimasyarakat ini terjadi karena perbedaan penerapan dalam 

membina dan membentuk keluarga sakinah berdasarkan apa yang masyarakat 

pahami. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya sudah memahami 

konsep sakinah, mawaddah, warrahmah, namun belum bisa 

mengimplementasikan PAI dalam keluarga pada kehidupan sehari hari. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Konsep keluarga sakinah, 

mawaddah, warrahmah, dalam pendidikan islam (2) Pemahaman masyarakat Kp. 

Sukamenak Desa Sarimekar RT 03 RW 04  Kecamatan Jatinunggal Kabupaten 

sumedang mengenai  konsep sakinah, mawaddah, warrahmah dalam islam (3) 

Implementasi konsep sakinah, mawaddah, warrahmah pada keluarga di Kp. 

Sukamenak Desa Sarimekar RT 03 RW 04  Kecamatan Jatinunggal Kabupaten 

sumedang. 

Konsep sakinah, mawaddah, warrahmah bisa terealisasi dengan baik jika 

masyarakat memahaminya dengan sungguh-sungguh dengan terus menggali ilmu 

agama, karena ilmu agama bisa menjadi benteng dalam rumah tangga untuk 

menghadapi setiap permasalahan/problem yang bisa saja terjadi dalam 

keluarganya. Hipotesis yang diajukan adalah “semakin tingginya pemahaman 

masyarakat tentang konsep sakinah, mawaddah, warrahmah maka semakin baik 

pula dalam menjalani rumah tangganya”. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan mengumpulkan data-data melalui observasi, wawancara, dan study 

pustaka, Untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban penulis juga menggunakan 

metode kualitatif atau sering disebut juga metode naturalistik, karena lebih 

alamiah dan sesuai dengan kondisi (apa adanya), sehingga tidak bisa dimanipulasi 

dan direkayasa. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mayoritas masyarakat 

sudah memahami konsep sakinah, mawaddah, warrahmah, namun dalam 

implementasinya masih kurang maksimal,.Konsep dan pemahaman sakinah, 

mawaddah, warrahmah, harus diimbangi dengan ilmu agama, karena dengan ilmu 

agama mampu menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah 

sebagaimana yang islam ajarkan, selain itu ilmu agama juga bisa menjadi pondasi 

dalam mengahadapi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam keluarga, 

untuk menggapai ridho dan rahmat dari Alloh SWT.  
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