
 

 

ABSTRAK 

Siti Mariam Susilawatii: profil Keluarga Mubaligh K.H Aziz Hidayatulloh 
(Pemenang Keluarga Sakinah Teladan Tingakat Kabupaten Cianjur Tahun 2012). 

Membangun keluarga sakinah di era modern seperti ini bukanlah hal yang 
mudah, mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi bukanlah jaminan dengan 

mudah mewujudkan keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah tidak hanya  
suami istri yang berperan, melainkan anak dan oarang-orang terdekat. Mewujudkan 
keluarga sakinah tidak hanya mempunyai konsep yang baik. Melainkan bagaimana 

melaksanakanya dalam kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan berbagai patokan 
dan pola yang harus dilalui, direncanakan dan dilaksanakan, mulai dari memelih 

pasangan hidup, penilaian terhadap calon suami atau istri, rukun dan syarat nikah, 
mahar dan sebagainya. K.H Aziz Hidayatulloh merupakan potret keluarga Mubaligh 
yang mampu menjadi pemenanng sebagai keluarga sakinah teladan tingkat 

Kabupaten Cianjur yang bisa diajadikan profil bagi keluarga yang lainya.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil keluarga sakinah K.H 

Aziz Hidayatulloh, dan arti keluarga sakinah menurut K.H Aziz Hidayatulloh serta 
bagaimana menyampaikan informasi keagamaan dalam keluarga untuk membentuk 
keluarga sakinah. 

Keluarga sakinah ialah keluarga yang menggambarkan kenyamanan keluarga, 
ketentraman dan ketenangan. Keluarga sakinah merupakan rumah tangga yang 

dibangun diatas pondasi ketaqwaan dan keridhaan Allah, menjadikan Al-Quran dan 
Assunah sebagai acuan hukum dalam menyelsaikan setiap perselisihan dan perbedaan 
pendapat dalam rumah tangga. dan di dalamnya terdapat para penghuni yang 

mencintai kebersamaan. Peran orang tua dalam memberikan informasi keagamaan 
kepada anak merupakan hal yang harus dipenuhi. Dengan menerapkan nilai-nilai 
keagamann dalam keluarga merupakan suatu cara untuk dapat menciptkan keluarga 

yang ideal, dan harmonis, serta memperoleh ketenangan jiwa (sakinah), 
menumbuhkan kasih sayang (rahmah) antara orang tua (suami istri) dan anak. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan akurat mengenai 
keluarga K.H Aziz Hidayatulloh, sedangkan tekhnik yang diambil dalam 

menggunkan data yaitu observasi, wawancara secara mendalam (depth interview), 
dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ini, konsep keluarga sakinah menurut K.H Aziz 
Hidayatulloh ialah keluarga yang didalamnya ditanamkan nilai-nilai keagamaan, 
orang tua harus menempatkan diri sebaik-baiknya, dengan demikian sebagai orang 

tua akan memberi pengaruh yang positif bagi anak-anaknya. sebagai pimpinan 
keluarga harus memeliki ketegasan namun bukan berarti keras serta jangan pernah 

sekali klai menyakiti hati seorang istri. Dalam mewujudkan dan membentuk keluarga 
sakinah K.H Aziz Hidayatulloh diantaranya  yaitu memenuhi fungsi sebagai orang 
tua.fungsi edukatif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi proteksi, fungsi biologis, 



 

 

fungsi pembinaan lingkungan, fungsi rekreatuf, fungsi reproduksi dan  fungsi 

relegius. 
 

 

 


