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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis melihat dan membandingkan antara 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui 

dan membandingkan  penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menemukan judul 

yang hampir sama dengan “Pengaruh Tayangan Sinetron Dunia Terbalik 

terhadap Akhlaq dalam Berkeluarga Masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang”. Penelitian yang berhubungan 

dengan pengaruh / dampak tayangan sinetron sudah banyak dilakukan. 

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Sumarna (2008) yang berjudul “Pengaruh Sinetron Si Entong : Abu 

Nawas dari Betawi terhadap Religiusitas Remaja di Jogorangan Bantul”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tingkat religiusitas 

remaja di Jogorangan Bantul dan mendiskripsikan apakah Si Entong : 

Abu Nawas dari Betawi dapat mempengaruhi tingkat religiusitas remaja 

Jogorangan Bantul. 

Sumarna menemukan bahwa ternyata remaja Jogorangan Bantul 

telah mempunyai tingkat religiusitas yan tinggi dan semakin seringnya 

menonton atau jarang menonton tayangan Sinetron Si Entong : Abu 

Nawas dari Betawi tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap religiusitas remaja Jogorangan Bantul.  
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2. Jayanto (2014) yang berjudul “Pengaruh Sinetron Tukang Bubur Naik 

Haji terhadap Pendidikan Akhlaq Remaja” (Studi Kasus Di Dukuh 

Pengkol Kaligawe Pedan Klaten). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sinetron Tukang Bubur Naik Haji terhadap 

pendidikan akhlaq remaja di Dukuh Pengkol Kaligawe Pedan Klaten.  

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa siswa tidak 

setuju dengan pernyataan bahwa sinetron religi membuat penontonnya 

takut, namun sebaliknya dengan menonton tayangan sinetron religi 

membuat para penonton merasakan kebesaran Allah SWT dan juga 

dengan menonton tayangan sinetron religi akan menambah dampak 

positif bagi penonton. 

3. Farihah (2006) yang berjudul “Pengaruh Sinetron Religi terhadap Sikap 

Keberagamaan Siswa (Studi Kasus SMP N 1 Cigombong-Bogor) ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sinetron religi 

terhadap sikap keberagamaan siswa SMP N 1 Cogimbong-Bogor”. 

Adapun hasil penelitian tersebut adalah sinetron religi mempunyai 

pengaruh terhadap sikap keberagamaan siswa, khususnya di SMP N 1 

Cigombong-Bogor. 

4. Mubaraq (2015) yang berjudul “Pengaruh Sinetron Raden Kian Santang 

Terhadap Perilaku Religi Anak (Studi Kasus Siswa SD N 5 Sukadana 

Pasar Lampung Timur) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh sinetron Raden Kian Santang terhadap perilaku religi pada 

siswa SD Negeri Sukadana Pasar Lampung Timur. Penelitian ini 
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menggunakan teori SOR (stimulus organism respons) dengan metode 

penelitian kuantitatif. 

 Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mubaraq 

adalah Sinetron Raden Kian Santang berpengaruh positif terhadap proses 

perhatian, pengertian , dan penerimaan anak akan adegan - adegan 

perilaku - perilaku religi pada tayangan tersebut. 

5. Sudarmini (2013) yang berjudul “Pengaruh Sinetron Raden Kian 

Santang di MNCTV Episode 2, 5, dan 12 Terhadap Pemahaman Ajaran 

Islam Masyarakat Desa Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, 

Surabaya” ini bertujuan mendeskripsikan dan menghitung pengaruh 

Sinetron ”Raden Kian Santang” di MNCTV Episode 2, 5 dan 12 

terhadap pemahaman ajaran islam Masyarakat Desa Jemurwonosari. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Sinetron Raden Kian 

Santang di MNCTV Episode 2, 5 dan 12 berpengaruh terhadap 

pemahaman ajaran Islam Masyarakat Desa Jemurwonosari Kecamatan 

Wonocolo, Surabaya dan besar pengaruh Sinetron Raden Kian Santang 

di MNCTV Episode 2, 5 dan 12 terhadap pemahaman ajaran Islam 

Masyarakat Desa Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Surabaya 

adalah 72,25%. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sumarna (2008), Jayanto 

(2014), dan penelitian-penelitian lain yang ada diatas, karena penelitian ini 
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fokus pada Akhlaq dalam Berkeluarga (Masyarakat Islam Desa Ngluwar 

Kecamatan Ngluwar). 

B. Kerangka Teori 

Untuk menganalisa topik, penelitian ini akan menggunakan 

beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori kultivasi, sinetron dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat, serta akhlaq dalam berkeluarga. Uraian 

yang detail tentang landasan teori sebagai berikut. 

1. Teori Kultivasi 

Teori kultivasi (cultivation theory) pertama kali dikenalkan oleh 

Professor George Gerbner, Dekan emiritus dari Annenberg School for 

Communication di Universitas Pensylvania. Menurut Bryant & D 

Zillmann kultivasi adalah proses interaksi di antara pesan, audiens, dan 

konteks, yang terus berlangsung, kontinyu, dan dinamis.1 Teori 

Kultivasi dikembangkan untuk menjelaskan dampak/pengaruh televisi 

pada sikap, persepsi dan nilai-nilai individu.  

Teori kultivasi muncul dalam situasi ketika terjadi perdebatan 

antara kelompok ilmuwan komunikasi meyakini efek sangat kuat media 

massa (powerfull effects model) dengan kelompok yang memercayai 

keterbatasan efek media (limited effects model), dan juga perdebatan 

antara kelompok yang menganggap media massa bersifat langsung 

dengan kelompok yang mengangggap efek media massa bersifat tidak 

langsung atau kumulatif. Teori kultivasi muncul untuk meneguhkan 

                                                           
1Vera N, Kekerasan dalam Media Massa; Perspektif Kultivasi. (Universitas Muhammadiah Malang , 2007)  
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keyakinan orang bahwa efek media massa lebih bersifat kumulatif dan 

lebih berdampak pada tataran sosial budaya ketimbang individual.2 

Dalam riset proyek indikator budaya terdapat lima asumsi yang 

dikaji Gerbner dan koleganya. Pertama, televisi secara esensial dan 

fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Televisi terdapat 

di lebih daripada 98 persen rumah tangga Amerika. Televisi tidak 

menuntut seseorang untuk bisa  membaca seperti pada media suratkabar, 

majalah dan buku. Televisi juga bebas biaya, sekaligus menarik karena 

kombinasi gambar dan suara.  

Kedua, medium televisi menjadi the central cultural arm 

masyarakat Amerika, karena menjadi sumber sajian hiburan dan 

informasi. Ketiga, persepsi seseorang akibat televisi memunculkan 

sikap dan opini yang spesifik tentang fakta kehidupan. Karena 

kebanyakan stasiun televisi mempunyai target khalayak sama, dan 

bergantung pada bentuk pengulangan program acara dan cerita (drama).  

Keempat, fungsi utama televisi adalah untuk medium sosialisasi 

dan enkulturasi melalui isi tayangannya (berita, drama, iklan) sehingga 

pemahaman akan televisi bisa menjadi sebuah pandangan ritual (ritual 

view/ berbagi pengalaman) daripada hanya sebagai medium transmisi 

(transmissional view). Kelima, observasi, pengukuran, dan kontribusi 

televisi kepada budaya relatif kecil, namun dampaknya signifikan.3 

                                                           
2H. A Saefudin dan Antar Venus, Cultivation Theory (Jurnal Komunikasi, 2005) No.56 hal. 1 
3 Ido Prijana Hadi, Cultivation Theory  Sebuah Persoektif Teoritik  dalam  Analisis Televisi, (Jurnal Ilmiah, Januari 2007) 

Hal. 8 
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Efek kultivasi melalui tayangan kekerasan yang ada di dalam 

tayangan televisi memberi pengertian bahwasanya televisi mempunyai 

pengaruh yang kuat pada diri individu. Bahkan dalam hal yang ekstrim 

pemirsa menganggap bahwa lingkungan di sekitarnya sama persis 

seperti apa yang tergambar di dalam televisi. Analisis kultivasi biasa 

digunakan untuk meneliti efek dari media. Contohnya untuk 

menyelidiki proses institusionalisasi dalam produksi media, 

image/kesan dari isi media dan hubungan antara terpaan pesan televisi 

dengan keyakinan dan perilaku khalayak/penonton.  

Menurut perspektif kultivasi, televisi adalah media utama yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk belajar tentang 

masyarakat dan kultur disekitarnya. Setiap tayangan yang ditampilkan 

di televisi otomatis sudah menjadi contoh bagi para penontonnya. 

Berbagai tayangan televisi baik itu tayangan yang mendidik atau 

merusak itu semua akan dijadikan sebagai pedoman bagi para penonton 

menurut perspektif kultivasi ini. Hal ini yang sering tidak disadari oleh 

pembuat acara di televisi, karena di Indonesia sudah terlalu banyak 

tayangan yang tidak mendidik bagi penonton.  

Semakin banyak tayangan yang tidak mendidik yang 

ditayangkan sama saja semakin merusak pikiran dan akhlaq para 

penonton itu, karena setiap yang mereka lihat, akan mereka jadikan 

pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi banyaknya adegan 

kekerasan yang ditayangkan oleh tayangan-tayangan di televisi akhir-
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akhir ini. Hal tersebut tentu akan dijadikan contoh bagi mereka, karena 

teori kultivasi memandang media ini sebagai agen sosialisasi.  

Teori kultivasi menemukan bahwa penonton televisi dapat 

mempercayai apa yang mereka tonton berdasarkan seberapa banyak 

mereka menonton tayangan tersebut. Berdasarkan banyaknya waktu 

yang dihabiskan untuk menonton televisi, penonton digolongkan 

menjadi 2 kategori yaitu light viewer (penonton ringan) dan heavy 

viewer (penonton berat).  

Light viewer (penonton ringan) adalah mereka yang hanya 

menghabiskan waktu untuk menonton televisi rata-rata 2 jam per hari 

atau kurang dari itu, bahkan yang hanya menonton televisi pada acara-

acara tertentu. Sebaliknya, penonton yang dikategorikan heavy viewer 

(penonton berat) adalah penonton yang menonton televisi rata-rata 4 jam 

per hari atau bahkan lebih. Teori kultivasi sering digunakan untuk 

menganalisis berbagai bentuk praktek komunikasi, seperti komunikasi 

massa khususnya televisi.  

Dari perspektif kultivasi inilah yang kemudian memunculkan 

perilaku-perilaku yang meniru dengan apa yang ditayangkan di televisi. 

Menurut perspektif kultivasi, televisi adalah media utama yang 

dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk belajar tentang 

masyarakat dan kultur sekitarnya. Dalam sinetron “Dunia Terbalik” 

menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, adat, kebiasaan 

dan ajaran agama Islam. Kewajiban seorang suami yang tertukar dengan 
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seorang istri tidak sepantasnya ditayangkan di televisi, karena televisi 

merupakan media utama yang dijadikan pedoman oleh masyarakat. 

Perilaku – perilaku yang kurang pantas dikhawatirkan akan memberikan 

efek negatif kepad penonton termasuk meniru hal – hal yang seharusnya 

tidak boleh untuk ditiru, seperti perilaku dalam sinetron “Dunia 

Terbalik” ini. Jika dilihat dari perspektif kultivasi, maka sinetron “Dunia 

Terbalik” akan memberikan pengaruh baik besar atau kecil kepada 

masyarakat yang sering menonton sinetron tersebut. 

Peniruan terhadap perilaku – perilaku yang ditayangkan pada 

sinetron terkadang tidak disadari oleh penonton tersebut. Seperti 

masyarakat di Desa Ngluwar yang banyak menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” ini. Akibat dari menonton sinetron “Dunia Terbalik” yang 

terlalu sering, secara tidak sadar hal tersebut berpengaruh pada perilaku 

beberapa orang yang menonton sinetron “Dunia Terbalik” tersebut. 

Pengaruh tersebut terbukti dengan adanya perubahan perilaku yang 

terjadi pada beberapa suami dan istri yang ada di Desa Ngluwar. Setelah 

beberapa saat sinetron “Dunia Terbalik” itu tayang maka terlihat 

semakin banyaknya kaum hawa yang memilih untuk bekerja keluar 

rumah dan meninggalkan anak dan suaminya dirumah. Dan sebaliknya, 

terlihat juga semakin banyaknya kaum adam yang berdiam diri dirumah 

sementara istrinya pergi bekerja. Hal – hal diatas merupakan beberapa 

bukti adanya pengaruh dari televisi khusunya sinetron jika dilihat dari 

perspektif kultivasi. 
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2. Televisi  

a. Pengertian Televisi 

Televisi berasal dari kata, yaitu tele (bahasa Yunani) yang 

berarti jauh, dan visi (videra bahasa latin) yang berarti penglihatan. 

Kata visi dalam bahasa Inggris diartikan dengan melihat jauh. 

Melihat jauh diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi 

oleh suatu tempat (studio televisi yang dapat dilihat dari tempat lain 

melalui sebuah perangkat penerima (televisi set). Sistem 

transmisi/pancaran gambar dan suara yang dihasilkan kamera 

elektronik, dan selanjutnya ditransmisikan melalui pemancar. 

Televisi bermula ditemukannya electrische teleskop oleh mahasiswa 

Jerman yang bernama Paul Nipkov yang dijuluki ”bapak” televisi 

untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ketempat 

lainnya.4 Siaran televisi di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 

1962. Selama 27 tahun penonton televisi di Indonesia hanya dapat 

menonton satu saluran televisi.5 

Televisi merupakan paduan audio dari dua bagian yang 

berbeda yaitu audio segi penyiarannya (broadcast) dan video dari 

segi gambar bergeraknya (moving images). Ditinjau dari stimulasi 

alat indera, maka karakteristik televisi adalah sebagai berikut : 

1) Audio Visual 

                                                           
4 Asep Muhyidin, DKK, Metode Pengembangan Dakwah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2002) , hal. 14 
5 C Suprapti Dwi Takariani,  Pengaruh Sinetron Remaja di Televisi Swasta terhadap Sikap mengenai Gaya Hidup Hedonis. 

(Jurnal Penelitian Komunikasi,2013) Vol 16 No 1  
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Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat di dengar 

sekaligus dapat dilihat (audiovisual). Jadi, khalayak televisi 

dapat melihat gambar yang bergerak. Namun demikian, tidak 

berarti gambar lebih penting dari pada kata-kata. Keduanya 

harus ada kesesuaian secara harmonis. 

2) Berpikir dalam Gambar 

Pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran acara 

televisi adalah pengarah acara. Bila ia membuat naskah acara, ia 

harus berpikir dalam gambar (think in picture). Ada dua tahap 

yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar. Pertama, 

adalah visualisasi (visualization), yakni menerjemahkan kata-

kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara 

individual. Dalam proses visualisasi, pengarah acara harus 

berusaha menunjukkan obyek-obyek tertentu menjadi gambar 

yang jelas dan menyajikan sedemikian rupa, sehingga 

mengandung suatu makna. Menurut Effendy obyek tersebut bisa 

manusia, benda, kegiatan dan lain sebagainya.Tahap kedua 

adalah penggambaran (picturization), yakni kegiatan merangkai 

gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga 

kontinuitasnya mengandung makna tertentu.6 

b. Pengaruh Televisi 

                                                           
6Farida Nurfalah, Pengaruh Tayangan Sinetron Religius terhadap Perilaku Beragama Ibu Rumah Tangga Muslimah, (Tesis 

: Sekolah Pasca sarjana IPB,2007), hal. 10-11 



18 
 

Televisi sebagai media yang memiliki banyak kelebihan 

tentunya juga memiliki banyak pengaruh kepada masyarakat. 

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa, menonton televisi 

menimbulkan pengaruh yang baik, yang lain menganggap merusak.7 

Pengaruh yang sering muncul akibat berkembangnya televisi adalah 

pengaruh yang merusak. Akibat dari perkembangan teknologi 

komunikasi massa televise, maka akan memberikan pengaruh-

pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, bahkan 

pertahanan dan keamanan negara.8 

Banyaknya waktu senggang yang dimiliki oleh anak 

menimbulkan pengaruh yang mendalam pada anak. Anak menjadi 

sasaran terbesar yang dipengaruhi oleh televisi. Berbagai pengaruh 

televisi terhadap anak antara lain : 

1) Pengaruh fisik 

Menonton televisi seringkali mengganggu aktivitas anak untuk 

makan dan tidur, sehingga menyebabkan anak menjadi sakit 

pencernaan dan kurang tidur. 

 

2) Pengaruh pada bentuk bermain lainnya 

Menonton televisi mengurangi waktu yang tersedia bagi 

kegiatan bermain anak bersama teman sebayanya. Ini 

                                                           
7 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta : Erlangga, 1978), hal 344 
8 C armia Diahlok,  PENGARUH SINETRON TELEVISI DAN FILM TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL REMAJA. 

REFORMASI,  (Jurnal Reformasi : Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, 2012), vol 2 no 1 
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menimbulkan kuraangnya pergaulan anak terhadap seman 

sebaya dan lingkungannya. 

3) Pengaruh pada pekerjaan sekolah 

Televisi dianggap lebih menarik dan menggairahkan daripada 

buku pelajaran. Akibatnya, anak menjadi malas untuk belajar 

dirumah karena ada televisi. 

4) Pengaruh pada hubungan keluarga 

Menonton televisi sering membatasi interaksi sosial antar 

anggota keluarga dan membatasi percakapan. 

5) Motivasi untuk memperoleh pengetahuan 

Televisi dijadikan sebagai pedoman oleh anak-anak, sehingga 

seringkali anak termotivasi untuk mengikuti yang dilihatnya di 

layar televisi.  

6) Pengaruh pada sikap 

Tokoh di televisi biasanya digambarkan dengan berbagai 

stereotip. Anak kemudian berfikir bahwa semua orang dalam 

kelompok tertentu mempunyai sifat yang sama dengan orang 

yang digambarkan dalam televisi. Ini tentunya memperngaruhi 

sikap anak terhadap sekelompok orang yang digambarkan 

tersebut. 

 

7) Pengaruh pada nilai 
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Acara di televisi terus menerus menampilkan adegan-adegan 

kekerasan yang tidak layak ditonton, hal ini akan menumpulkan 

kepekaan dan mendorong pengembangan nilai anak yang tidak 

sejalan dengan nilai mayoritas kelompok  sosial. Apabila anak 

sudah tidak peka terhadap kekerasan, maka mereka anak 

menerima perilaku tersebut sebagai hal yang normal terjadi 

didalam masyarakat. 

8) Pengaruh pada perilaku 

Salah satu kebiasaan anak adalah suka meniru hal-hal yang 

mereka lihat. Apabila anak-anak sering melihat adegan-adegan 

yang tidak pantas yang di tayangkan di televisi, tentunya hal 

tersebut yang akan dicontoh oleh anak. 

9) Pengaruh pada cara berbicara 

Cara berbicara anak sangat dipengaruhi oleh apa yang 

didengarnya. Sesuatu yang diucapkan seseorang di layar televisi 

tentu akan mempengaruhi pola berbicara anak. 

10)  Model untuk peran dalam hidup 

Tokoh televisi memberi model untuk berbagai peran dalam 

kehidupan, perilaku yang sesuai dengan jenis kelamin, dan karir. 

Hal ini memberi mereka wawasan mengenai apa yang 

diharapkan kelompok sosial dari mereka. 

11)  Pengaruh pada keyakinan  
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Banyak anak yakin bahwa apa saja yang dikatakan televisi 

merupakan hal yang benar dan bahwa penyiar televisi lebih 

mengetahui segala sesuatu dibanding orang tua dan guru. Hal ini 

cenderung membuat anak mudah tertipu. 

3. Sinetron 

a. Pengertian Sinetron 

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik 

yang berarti sebuah karya cipta senibudaya, yang merupakan 

komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasar sinematografi 

yang direkam pata pita video, melalui proses elektronik lalu 

ditayangkan melalui stasiun penyiaran televisi. Sebagai media 

komunikasi massa, sinetron memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat 

satu arah serta terbuka untuk publik secara luas dan tidak terbatas.9 

Sinetron adalah pertunjukan suatu drama yang dibuat khusus 

untuk penayangan di media elektronik (televisi) yang ditayangkan 

dengan durasi waktu tertentu pada hari dan jam tertentu.10 Sinetron 

merupakan sinema berseri sesuatu yang harus ditayangkan di media 

televisi, dengan cerita yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

sinetron yang ditayangkan menjadi acara yang dapat dilihat dari 

segala kalangan terutama para kaum perempuan, baik dari ibu-ibu, 

dewasa, remaja hingga tak jarang anak-anak juga ada yang 

melihatnya. Dan dari berbagai kalangan dari kalangan bawah, 

                                                           
9Asep Muhyidin, DKK, Metode Pengembangan Dakwah,  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) , hal.  214 
10Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal . 994 
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menengah hingga kalangan atas. Sadar atau tidak sadar tayangan 

sinetron mampu mengubah pola hidup masyarakat yang melihatnya. 

Dengan alasan, bahwa masyarakat ingin meniru kehidupan yang 

dikisahkan dalam sinetron, ditambah lagi jika yang berperan dalam 

sinetron tersebut adalah idolanya.  

Istiah sinetron pertama kali dikenalkan oleh Soemarjono, 

salah satu pendidiri kampus IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Sinetron 

mempunyai ciri khas yaitu pada pengerjaannya yang kejar tayang. 

Jadi pengerjaan sinetron ini tidak seperti film yang dalam satu 

produksi hanya memerlukan beberapa hari untuk take. Beda sinetron 

dengan film juga nampak pada tayangannya bahwasanya film hanya 

tayang satu atau dua episode saja tetapi untuk sinetron ini bisa 

mencapai ribuan episode.  

Dalam pengerjaannya sinetron ini biasanya syuting dengan 

berdasarkan episode. Berbeda dengan sinetron luar negeri yang 

memiliki musim (season) sehingga penayangan dilakukan setelah 

syuting satu musim selesai. Hal ini menjadikan jalan cerita bisa 

diubah dengan mudah. Akibatnya, alur cerita menjadi berlebihan 

atau tidak masuk akal. Sinetron lebih sering ditayangkan saat prime 

time atau disaat waktu-waktu senggang misalnya pukul 18.00-20.00 

WIB. Durasi sinetron pada umumnya setengah jam per episode.  

Seiring dengan bertambahnya jumlah stasiun televisi di 

Indonesia, maka tema sinetron yang ditampilkan semakin beragam. 
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Perkembangan tayangan sinetron di Indonseia berkembang pesat 

seiiring dengan kemajuan stasiun televisi itu sendiri. Hampir semua 

stasiun televisi di Indonesia menayangkan tema yang sama dalam 

tayangan sinetron ini. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang ini 

ada banyak sekali stasiun-stasiun televisi yang menayangkan kisah 

remaja atau sinetron remaja. Di Indonesia sendiri, sinetron ini 

banyak sekali digemari khususnya oleh kaum hawa. Ada kurang 

lebih 35 judul sinetron yang tayang di stasiun televisi swasta yang 

ada di Indonesia ini dalam waktu satu hari. Hal ini termasuk angka 

yang sangat tinggi dibanding dengan negara-negara lain. 

b. Sinetron “Dunia Terbalik” 

“Dunia Terbalik”  merupakan sebuah judul sinetron yang 

ditayangkan di RCTI. Sinetron ini diproduksi oleh MNC Pictures. 

Pemainnya antara lain ialah Agus Kuncoro, Indra Birowo, Sutan 

Simatupang, Syahnaz Sadiqah, Yafi Tessa, Mieke Amalia, Idrus 

Madani, Ryana Dea, Lukman Sardi, Felicya Angelista, dan Andi 

Arsyil Rahman Putra. Sineton “Dunia Terbalik” adalah salah satu 

sinetron bergenre komedi religi. 

Sinetron“Dunia Terbalik” adalah program series komedi 

yang mengangkat cerita tentang para suami yang ditinggalkan 

istrinya untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW (tenaga kerja 

wanita). Sinetron “Dunia Terbalik” ini mengisahkan tentang para 

suami yaitu Akum, Aceng, Idoy dan satu musuh bebuyutan Aceng, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sinetron
https://id.wikipedia.org/wiki/RCTI
https://id.wikipedia.org/wiki/MNC_Pictures
https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Kuncoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Indra_Birowo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Simatupang
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Simatupang
https://id.wikipedia.org/wiki/Syahnaz_Sadiqah
https://id.wikipedia.org/wiki/Yafi_Tessa
https://id.wikipedia.org/wiki/Mieke_Amalia
https://id.wikipedia.org/wiki/Idrus_Madani
https://id.wikipedia.org/wiki/Idrus_Madani
https://id.wikipedia.org/wiki/Ryana_Dea
https://id.wikipedia.org/wiki/Lukman_Sardi
https://id.wikipedia.org/wiki/Felicya_Angelista
https://id.wikipedia.org/wiki/Andi_Arsyil_Rahman
https://id.wikipedia.org/wiki/Andi_Arsyil_Rahman
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yaitu Dadang. Mereka harus mendidik anak serta mengurus urusan 

rumah tangga yang biasanya menjadi urusan para wanita. Sementara 

istrinya harus pergi ke luar negeri untuk bekerja dan menafkahi 

keluarga.  

Cerita ini menceritakan tentang kehidupan sesungguhnya  

masyarakat di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pada cerita sinetron 

tersebut, masyarakat di daerah Cikadu tersebut biasa menemui 

Ustadz Kemed untuk meminta penjelasan dan penyelesaian terkait 

dengan masalah yang mereka hadapi. Layaknya seorang ustadz, 

warga desa menjadikannya panutan. Sayangnya Pak Kemed 

bukanlah ustadz yang mengandalkan kitab suci dalam setiap ajaran 

yang disampaikan, jadi yang disampaikan kepada masyarakat 

kadang tidak sesuai dengan syariat-syariat agama Islam. 

c. Pengaruh Sinetron terhadap Masyarakat 

Semaraknya sinetron akhir-akhir ini, disebabkan oleh 

perkembangan stasiun televisi swasta yang mulai bermunculan. 

Televisi swasta tersebut antara lain RCTI, SCTV, ANTV, TRANS 

TV, Indosiar, Global TV, dan MNCTV. Hadirnya televisi-televisi 

swasta tersebut memunculkan beragam acara yang bervariasi 

termasuk sinetron. Bahkan tayangan sinetron telah mendominasi 

seluruh acara di televisi swasta Indonesia.  

Mereka berlomba-lomba untuk menampilkan acara yang 

terbaik agar ditonton oleh masyarakat banyak. Sehingga, rating 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jonggol,_Bogor
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menjadi naik dan memberikan keuntungan yang banyak pada 

produser sinetron. Dengan adanya motif mencari keuntungan itulah 

yang menurunkan mutu tayangan-tayangan sinetron di Indonesia. 

Sinetron-sinetron tersebut pasti akan memberikan pengaruh yang 

negatif kepada para penontonnya : 

1) Bagi anak-anak 

Maraknya sinetron yang tayang akan berpengaruh 

negatif apabila banyak penontonnya adalah kalangan anak-

anak11. Karena, sinetron dapat memperngaruhi perkembangan 

anak termasuk pada perilaku. Adegan-adegan kekerasan yang 

sering dimunculkan dalam sinetron akan menimbulkan 

perubahan pada pola perilaku anak. Karena tontonan tersebut 

dijadikan pedoman kehidupan oleh anak-anak. Adegan yang 

sering dicontoh oleh anak ialah adegan antagonis yang sering 

diperankan dalam sinetron. Sehingga, tidak heran jika banyak 

anak di zaman sekarang yang menjadi mudah marah dan 

tersinggung. Anak-anak yang sering menonton sinetron 

memiliki pikiran yang pendek dan hanya mengandalkan emosi 

tanpa mau berpikir menggunakan logika.12 

                                                           
11Marlina Susanti, “Pengaruh Tayangan Sinetron Bagi Masyarakat”, www.kompasiana.com,  

https://www.kompasiana.com/lina_lin_99/pengaruh-tayangan-sinetron-bagi-masyarakat_5849632af87e611f1a4d3b08 
diakses pada 2 November 2017 pukul 22:26 
12Marlina Susanti, “Pengaruh Tayangan Sinetron Bagi Masyarakat”, www.kompasiana.com,  

https://www.kompasiana.com/lina_lin_99/pengaruh-tayangan-sinetron-bagi-masyarakat_5849632af87e611f1a4d3b08 
diakses pada 2 November 2017 pukul 22:26 

 

http://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/lina_lin_99/pengaruh-tayangan-sinetron-bagi-masyarakat_5849632af87e611f1a4d3b08
http://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/lina_lin_99/pengaruh-tayangan-sinetron-bagi-masyarakat_5849632af87e611f1a4d3b08
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Menurut Kompasiana, hal yang paling berbahaya dari 

menonton sinetron adalah menimbulkan efek kecanduan. 

Apabila penonton sudah menonton satu episode dari suatu 

sinetron, biasanya penonton tersebut akan penasaran untuk 

menyaksikan kelanjutan cerita pada episode selanjutnya. 

Kecanduan sinetron inilah yang membuat rusaknya moral 

masyarakat pada umumnya. Terlalu sering menonton sinetron 

akan membuat penonton menjadi malas untuk berpikir secara 

logika. Sehingga, sering kali penonton tak tanggung-tanggung 

dalam mencontoh adegan dalam tayangan sinetron.  

Jika sudah kecanduan, biasanya penonton enggan 

melewatkan satu pun episode sinetron yang disukainya. Padahal, 

banyak sinetron yang tayang pada jam-jam belajar anak yaitu 

pukul 18.00 WIB hingga 20.00 WIB. Jam tayang sinetron ini 

tentu akan berefek negatif pada anak khususnya. Anak menjadi 

malas belajar dan lebih memilih menonton sinetron yang ia sukai 

tersebut. Jika hal seperti ini tidak segera diatasi, maka anak-anak 

di masa mendatang akan menjadi  

 

budak sinetron yang mendambakan kehidupan layaknya cerita di 

sinetron.  

2) Bagi orang tua 
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Tidak hanya anak-anak, sinetron juga digemari oleh 

semua kalangan termasuk ibu-ibu. Sinetron sering dijadikan 

sebagai panutan oleh sebagian manusia. Adegan-adegan yang 

ditampilkan dalam sinetron menjadi hal yang tidak tabu lagi 

untuk contoh oleh masyarakat. Masyarakat sering tidak 

memperhartikan apakah hal tersebut baik atau buruk bagi 

dirinya.  

Banyaknya tayangan sinetron india yang muncul akhir-

akhir ini membuat para orang tua penasaran dengan cerita yang 

disampaikan. Sehingga, banyak ibu-ibu yang memilih menonton 

tayangan sinetron dibanding melakukan pekerjaan yang lebih 

bermanfaat. Ini juga memunculkan efek candu pada ibu-ibu. Jika 

sudah kecanduan, sudah sangat sulit untuk menghilangkannya. 

Sinetron sekarang kurang menerapkan norma-norma 

yang berlaku karena tergerus oleh perkembangan zaman yang 

kemudian menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. 

Banyaknya tayangan sinetron yang muncul di televisi swasta 

Indonesia melupakan norma dan kebiasaan masyarakat 

Indonesia itu sendiri. Sering kali, sinetron-sinetron tersebut lebih 

menonjolkan kebudayaan barat dibanding dengan budaya orang 

timur. Hal ini tentu bertolak belakang dengan norma-norma yang 

ada di wilayah ini. Budaya-budaya barat yang ditampilkan inilah 
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yang kemudian dicontoh oleh masyarakat khususnya anak-anak 

dan remaja.  

Tayangan sinetron yang banyak menampilkan budaya 

barat inilah yang menghilangkan rasa kecintaan terhadap budaya 

sendiri. Sehingga, masyarakat lebih suka mempraktekkan 

budaya orang lain dibanding budayanya sendiri. Dalam hal ini 

termasuk pakaian, cara bicara, sopan santun, pergaulan dan 

sebagainya. Ini tentu hal yang perlu diwaspadai pengaruhnya 

pada masyakarat luas.  

Selain pengaruh negatif tayangan-tayangan sinetron saat ini, 

tentu masih ada pengaruh positif yang bisa didapatkan dari tayangan 

sinetron. Pengaruh positif dari sinetron akan muncul apabila 

masyarakat dapat mengontrol dirinya dan keluarganya untuk tidak 

sering menonton sinetron. Masyarakat juga harus menanamkan 

kesadaran agar dapat memilih tayangan-tayangan yang bermutu dan 

berefek positif bagi kehidupan. Karena banyaknya tayangan sinetron 

tersebut akan mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.13 Seperti : 

1) Pola hidup dibidang perumahan 

2) Pola hidup di bidang fashion 

3) Pola hidup dibidang teknologi 

                                                           
13Edy Susena, “PENGARUH SINETRON TELEVISI TERHADAP POLA HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN DI 
KABUPATEN BOYOLALI”,( Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta, Desember 2015) Vol. 1 No. 4 Desember Tahun 

2015  
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4) Pola hidup dibidang makanan 

5) Pola hidup dibidang pergaulan 

1. Akhlaq dalam Berkeluarga 

a. Pengertian Akhlaq 

Secara etimologis (lughatan) akhlaq adalah bentuk jamak 

dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat.14 Berakar dari kata khalaqa yang mempunyai makna 

menciptakan. Seaakar dengan kata Khaliq (pencipta), makhluq 

(yang diciptakan) dan khalq (penciptaan). Kesamaan kata diatas 

mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian 

terciptanya keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan 

perilaku makhluq (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku 

seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung 

nilai akhlaq yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut 

didasarkan pada kehendak Khaliq (Tuhan). Dari pengertian 

etimologis seperti ini, akhlaq bukan saja merupakan tata aturan atau 

norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama 

manusia, melainkan juga norma yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam sekalipun.  

Secara terminologis, ada beberapa definisi tentang akhlaq. 

Menurut Imam al-Ghazali akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan 

                                                           
14Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam, 1999) hlm 1 
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mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.15 

Sedangkan, menurut Ibrahim Anis, akhlaq adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam 

perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.16 Adapun, menurut Abdul Karim Zaidan akhlaq 

adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan 

atau meninggalkannya.17 

Adapun definisi akhlak menurut ulama akhlaq, antara lain 

dikemukakan oleh: Ibnu Maskawaih menyatakan:  

“Akhlaq adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong 

jiwa manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan 

terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada seseorang boleh jadi 

merupakan tabiat atau bawaan, dan boleh jadi juga merupakan 

kebiasaan melalui latihan dan perjuangan.”18 

 

Dari keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

akhlaq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

dia muncul secara spontan apabila diperlukan, tanpa perlu 

melakukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta tidak 

memerlukan dorongan dari luar diri. Akhlaq juga merupakan kata 

tanpa makna, perbuatan akhlaki muncul dari kepolosan manusia.19 

                                                           
15Ibid  hlm 2 
16Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam, 1999) hlm 2 
17 Ibid  
18 Evita Yuliatul Wahidah,  PSIKOTERAPI ISLAMI TERHADAP PSIKOPATOLOGI (Perspektif Psikologi Pendidikan 

Islam). (Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman, 2017) Vol 6 No 2 
http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/285/271 Diakses pada 8 Desember 2017 
19Murtadha Muthahhari, Filsafat Moral Islam.(Jakarta : Al-Huda.2004), hlm 22 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/285/271
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Akhlaq itu sesuatu yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer 

dan tidak memerlukan pemikiran serta dorongan dari luar diri 

manusia itu sendiri. Sekalipun dari beberapa definisi diatas kata 

akhlaq itu bersifat netral, namun pengertian akhlaq diatas belum 

menunjuk pada sisi baik atau buruk.  

Tetapi pada umunya apabila kata akhlaq ini disebut tidak 

dengan rangkaian sifat tertentu, maka kata akhlaq yang dimaksutkan 

adalah menuju pada sisi akhlaq yang mulia. Jadi apabila ada istilah 

orang yang tidak berakhlaq itu berarti menuju pada pengertian 

bahwasanya orang tersebut tidak memiliki akhlaq yang mulia. 

Disamping kata akhlaq, terdapat juga istilah etika dan moral. Ketiga 

istilah tersebut sama-sama menentukan nilai baik atau buruknya 

sikap dan perbuatan manusia. Perbedaan ketiga istilah tersebut 

terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlaq standarnya adalah 

Al-Quran dan Sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan 

akal pikiran dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang 

umum berlaku di masyarakat. 

Sebagai manusia, akhlaq itu sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, 

seperti firman Allah SWT : 

ُ أَْن ُُيَفِ َف َعْنُكْم  ْنَساُن َضِعيًفا ۚ  يُرِيُد اَّلله  َوُخِلَق اْْلِ
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“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena 

manusia diciptakan (bersifat) lemah”20 

Memang benar bahwa Allah Yang Maha Bijaksana telah 

menciptakan semua jenis binatang dilengkapi dengan naluri dan 

kekuatan yang sesuai dengan kehidupannya masing-masing di bumi. 

Akan tetapi manusia, kendati mempunyai potensi mencapai 

kesempurnaan ruhani dan dicipta sebagai makhluk yang lemah di 

sisi naluri dan fitrah dasar yang diperlukan dalam kehidupan di alam 

fisik ini. Namun, untuk mengimbangi kekurangan dan menambal 

kelemahannya, manusia dibekali alat yang dengannya dapat 

memilih tindakan yang sesuai sebagai makhluk terhormat dan 

bertanggung jawab. Kewajiban seorang pendidik adalah menolong 

manusia dalam menyempurnakan diri serta membebaskannya dari 

belenggu kelemahan alaminya.  

Demikian itulah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah 

SAW yang artinya “Aku diutus untuk menyempurnakan Akhlaq 

yang mulia” atau, menyempurnakan sifat-sifat terpuji yang 

menjamin kebahagian manusia. Karena manusia diciptakan dan 

memulai perjalanan hidupnya sebagai makhluk yang lemah, namun 

dengan pendidikan yang benar yang didasari oleh nilai-nilai akhlaq 

yang luhur dan dengan anugerah kehendak dan berpikir, manusia 

                                                           
20QS an-Nisa/ 4 : 28 
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dapat melewati kelemahan  menuju kekuatan dan bertolak dari 

kekurangan menuju kesempurnaan yang dapat ia capai. 

b. Akhlaq dalam Berkeluarga 

1) Macam-macam Akhlaq dalam Berkeluarga 

a) Birrul Walidain  

Istilah birrul walidain berasal langsung dari Nabi  

Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat disebutkan 

bahwasanya Abdullah bin Mas’ud bertanya pada Rasullah 

tentang amalan apa saja yang paling disukai oleh Allah SWT, 

lalu Rasullah SAW bersabda : 

“Diriwayatkan dari Abu ‘Abdirrahman bin ‘Abdullah 

bin Mas’ud dia berkata : Aku bertanya kepada Nabi SAW: 

apa amalan yang paling disukai oleh Allah SWT? Beliau 

menjawab : “shalat tepat pada waktunya”. Aku bertanya lagi 

: kemudian apa ? Beliau menjawab :”birrul walidain”. 

Kemudian aku bertanya lagi. Seterusnya apa? Beliau 

menjawab : “jihad fi sabilillah” (H. Muttafaqun ‘alaih) 

Birrul walidain terdiri dari kata birru dan al walidain. 

Birru atau al birru artinya kebajikan. Al walidain artinya dua 

orang tua atau ibu bapak.21 Jadi birrul walidain adalah berbuat 

kebajikan atau kebaikan kepada kedua orang tua. Seperti 

mendoakan kedua orang tua, berbakti selama kedua orang tua 

                                                           
21Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam, 1999), hlm 148 
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masih hidup, dan lain-lain. Sudah menjadi suatu kewajiban 

bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya 

seperti mendoakannya, mengikuti keinginan dan saran orang 

tua dalam berbagai aspek kehidupan, menghormati dan 

memuliakan orang tua, membantu kedua orang tua secara 

fisik  dan materiil, dan mengurus orang tua yang telah 

meninggal. Birrul Walidain ini memiliki kedudukan yang 

istimewa dalam ajaran islam. Terbukti dengan wasiat Allah 

SWT : 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا  َنا اْْلِ  َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِب َما لَْيسَ  ۚ  َوَوصهي ْ

ُتْم تَ ْعَمُلونَ  ۚ  َلَك بِِه ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما    ِإََله َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بِ ُئُكْم ِبَا ُكن ْ

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 

kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah 

kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”22 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah 

mewajibkan seorang anak untuk berbuat kebaikan pada ibu 

bapaknya. Hal ini termasuk ketika kedua orang tua masih 

                                                           
22QS Al-ankabut/ 29 : 8 
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hidup maupun ketika mereka telah wafat. Karena yang 

termasuk dalam anak sholeh adalah orang yang selalu 

mendoakan orang tuanya ketika masih hidup maupun sudah 

wafat. Setelah orang tua meninggal, birrul walidain masih 

bisa diteruskan dengan cara antara lain :23 

(1) Menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya  

(2) Melunasi hutang-hutangnya 

(3) Melaksanakan wasiatnya 

(4) Meneruskan silaturrahim yang dibinanya di waktu hidup  

(5) Memuliakan sahabat-sahabatnya 

(6) Mendoakannya 

Demikian beberapa bentuk birrul walidain yang bisa 

kita lakukan terhadap orang tua baik yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal dunia. Maka sebaliknya 

Allah SWT pun menempatkan “uqulul walidain” sebagai 

dosa besar yang menempati rangking dua sesudah syirik. 

“Uqulul Walidain” adalah mendurhakai orang tua. 

Membangkang dan mendurhakai orang tua ada beberapa 

macam yaitu :24 

(1) Menyakiti ayah dan ibu karena mereka tidak memberi 

nafkah 

                                                           
23Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq. (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamatan Islam, 1999), hlm 156 
24Mazaheri,  Akhlak Untuk Semua. (Jakarta : Al-Huda,  2005) Hal 86-87 
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(2) Mengambil tanpa izin atau ghashab harta ayah dan ibu 

dan menghalangi mereka dari hak mereka sendiri 

(3) Mencoreng martabat ayah dan ibu/menggunjing 

mereka/menuduh mereka/menipu/memusuhi mereka 

(4) Sikap kasar dan membantah/berkata keji kepada mereka 

b) Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri 

Salah satu tujuan melakukan pernikahan adalah untuk 

mencari ketentrataman hidup atau disebut dengan sakinah. 

Allah SWT berfirman : 

َوِمْن آََيتِِه يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويُ نَ ز ُِل ِمَن السهَماِء َماًء فَ ُيْحِيي بِِه 

ِلَك ََلََيٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ۚ  اْْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا  ِإنه ِِف ذََٰ  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”25 

Dalam ayat diatas Allah menjelaskan bahwa yang 

berperan untuk membuat keluarga menjadi sakinah itu ada 2 

faktor, yang pertama adalah mawaddah dan yang kedua 

                                                           
25QS. Ar-Rum/ 30 : 24 
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adalah rahmah. Dalam bahasa Indonesia padanan kedua kata 

itu adalah kasih sayang, sebagaimana terlihat dalam 

terjemahan ayat diatas. Dalam banyak kasus, kaum muda 

pada zaman sekarang ini dengan cinta tidak lebih dari 

mawaddah, sebab rasa cinta yang muncul lebih banyak 

disebabkan oleh faktor fisik, bukan faktor rohani.  

(1) Kewajiban Suami kepada Istri 

Bila dilihat dari sisi hukum islam, pernikahan 

merupakan suatu akad penyerahan dan penerimaan (ijab 

qabul) yang mengandung makna yang sangat mendalam. 

Melalui pernikahan, seorang wanita  menyerahkan diri 

dengan iklas berada di bawah perlindungan seorang laki-

laki yang menyatakan sanggup dan bertanggung jawab 

untuk melindunginya.26 Syuqqoh menjelaskan bahwa 

kewajiban suami yang utama adalah memimpin rumah 

tangga dan memberi nafkah, sedangkan kewajiban istri 

yang utama adalah mengasuh anak dan mengatur urusan 

rumah tangga.27 Sebagimana yang telah dijelakan dalam 

al Quran bahwasanya kewajiban seorang laki-laki 

                                                           
26 Imam Suraji, Akhlak dalam kehidupan berkeluarga. (Jurnal RELIGIA,2017) vol 12 no 1. Hal 5 http://e-journal.stain-

pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/199/505 diakses pada 4 Desember 2017 
27 Hepi Wahyuningsih, Perkawinan: Arti penting, pola dan tipe penyesuaian antar pasangan. (Psikologika: Jurnal 

Pemikiran Dan Penelitian Psikologi, 2002) Vol  7 No 14 http://jurnal.uii.ac.id/index.php/Psikologika/article/view/325/7337  

diakses pada 4 Desember 2017 
 

 

http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/199/505
http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/199/505
http://jurnal.uii.ac.id/index.php/Psikologika/article/view/325/7337
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terhadap istrinya ada 3, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

(a) Mahar 

Mahar adalah pemberian wajib dari suami 

untuk istri. Suami tidak boleh memanfaatkannya 

kecuali atas kehendak sang istri. Jumlah minimal dan 

maksimal mahar tidak ada ketentuannya. Tergantung 

dari kemampuan suami dan kerelaan seorang istri. 

Yang terpenting adalah ada nilainya 

(b) Nafkah 

Nafkah adalah menyediakan segala 

keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, 

rumah, pembantu, obat-obat dan lain-lain. 

 َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهنه َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمه الرهَضاَعةَ 

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنه وَِكْسَوتُ ُهنه ِِبْلَمْعُروِف ال ُتَكلهُف نَ ْفٌس ِإال   

ره َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها  َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثلُ ُوْسَعَها ال ُتَضا   

ُهَما  َوَتَشاُوٍر َفَل ُجَناَح َعَلْيِهَما   َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاال َعْن تَ رَاٍض ِمن ْ  

ُتمْ َوِإْن أََرْدُُتْ أَْن َتْستَ ْرِضُعوا أَْوالدَُكْم َفَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإذَ  ا َسلهْمُتْم َما آتَ ي ْ  

َ َواْعَلُموا أَنه اَّللهَ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌ   ِِبْلَمْعُروِف َوات هُقوا اَّلله  

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang 

ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban 
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ayah memberi makan dan pakaian kepada para 

ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan juga seorang ayah karena 

anaknya, dan waris-pun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”28 

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada 

istrinya sebanding dengan kewajiban istri mematuhi 

dan meladeni suami, menyelenggarakan dan 

mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anak. 

Kewajiban suami member nafkah kepada istri gugur 

apabila aqad nikahnya tidak sah, bila istri tidak 

bersedia digauli oleh suami dan tidak bersedia hidup 

                                                           
28QS Al Baqarah 2:233 
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bersama / bersedia mengikuti kepindahan suami ke 

suatu tempat. 

 

(c) Ihsan al-Asyarah 

Ihsan al-Asyarah artinya bergaul dengan istri 

dengan cara yang sebaik-baiknya. Teknisnya 

tergantung dari masing-masing suami. Contohnya : 

membuat istri gembira, tidak mencurigai istri, 

menjaga rasa malu istri, membantu istri saat 

memerlukan bantuan, menghormati harta miliknya 

pribadi, dan lain-lain.  

(d) Membimbing dan Mendidik Keagamaan Istri 

Seorang suami bertanggung jawab atas 

istrinya di hadapan Allah karena suami adalah 

seorang pemimpin rumah tangga. Setiap pemimpin 

harus mempertanggung jawabkan 

kepemimpinannya. Oleh karena itu, seorang suami 

berkewajiban untuk mendidik dan mengajar istrinya 

agar menjadi seorang imraah shalihah. 

 Suami harus mengajarkan hal-hal yang harus 

diketahui oleh seorang wanita tentang masalah 

agamanya terutama syari’ah, seperti masalah taharah 

yang meliputi wudhu dan tayamum, masalah 
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haid/nifas, masalah sholat, masalah puasa, masalah 

dzikir, membaca Al-Quran, kewajiban wanita 

terhadap suami / anak / orang tua /karib kerabat.  

Selain itu juga tentang cara berpakaian dan tata 

pergaulan yang islami dan lain sebagainya. Selain 

mengajarkan hal-hal tersebut kepada istri, suami juga 

berkewajiban untuk membimbing istrinya untuk 

mengamalkan ajaran islam. Jika seorang suami 

tidak mampu mengajarkan sendiri hal-hal tersebut. 

Maka hendaklah seorang suami mengijinkan istrinya 

untuk belajar di luar rumah / mengikuti pengajian 

atau mendatangkan guru kerumah untuk dapat 

mengajarkan hal tersebut kepada istrinya. 

(2) Kewajiban Istri kepada Suami 

Menurut Menteri Urusan Peranan Wanita dalam 

Abdullah merumuskan peran seorang wanita bila 

dikitkan dengan status yang dimilikinya adalah :29 

(a) Wanita berperan sebagai istri yang mendampingi 

suami. 

(b) Wanita berperan sebagai ibu yang mengasuh anak 

dan mendidik mereka. 

                                                           
29 Rini Rinawati, Pengaruh Sinetron terhadap Sikap Ibu-Ibu Mengenai Peran Ganda Wanita. (MediaTor : Jurnal Komunikasi, 

2002) Vol 3 No 1 http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/758/422 diakses pada 4 Desember 2017 

 

 

http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/758/422
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(c) Wanita berperan sebagai manajer di dalam 

mengelola rumah tangga bagi suami dan anak. 

(d) Wanita berperan sebagai pekerja dalam berbagai 

sektor. 

(e) Wanita berperan sebagai anggota organisasi. 

Adapun kewajiban wanita atau istri terhadap 

suaminya adalah sebagai berikut : 

(a) Patuh pada Suami 

Seorang istri wajib hukumnya untuk 

mematuhi seorang suami. Wajibnya mematuhi 

seorang suami gugur apabila suami membawa istri 

kepada kemaksiatan atau kepada kesesatan. 

Rasulullah SAW menempatkan wanita yang patuh 

pada suaminya sebagai wanita terbaik, sesuai pada 

sabdanya yaitu : 

“Sebaik-baik wanita adalah yang apabila 

engkau memandang kepadanya 

menggembirakanmu, apabila engkau suruh dia 

patuh, apabila engkau beri nafkah dia menerima 

dengan baik, dan apabila engkau tidak ada 

disampingnya dia akan menjaga diri dan hartamu”30 

                                                           
30HR. Nasa’i 
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Taat dan patuh pada suami tidaklah bersifat 

mutlak. Apabila seorang suami menyuruh dan 

mengajak kepada sebuah kemaksian. Maka seorang 

istri dilarang untuk mematuhinya. Dan seorang istri 

wajib untuk menentangnya. Karena hal tersebut sama 

saja dengan mendurhakai Allah SWT.  

(b) Ihsan al-Asyarah 

Ihsan al-Asyarah istri terhadap suami antara 

lain dalam bentuk : menerima pemberian suami, lahir 

dan batin dengan rasa puas dan terimakasih, 

melayani suami dengan sebaik-baiknya, tidak 

menuntut hal-hal yang tidak mungkin kepada suami, 

memberikan perhatian pada suami, menjaga 

penampilan supaya selalu rapi dan menarik 

dihadapan suami, dan lain sebagainya. 

c) Kasih Sayang dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak 

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah 

SWT maka kedua orang tua harus bertanggung jawab atas itu 

dan kedua orang tua harus mempertanggung jawabkan 

amanah tersebut kepada Allah SWT. Anak juga merupakan 

investasi masa depan untuk kepentingan di akhirat kelak. 

Karena orang tua berkewajiban untuk merawat, 
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membesarkan, memelihara, mendidiknya menjadi anak yang 

sholeh/sholehah dan memberinya kasih sayang.  

Kewajiban orang tua untuk merawat dan 

membesarkan anak termasuk dalam ibadah kepada Allah 

SWT apabila kedua orang tua melakukannya dengan ikhlas. 

Anak itu ibarat titipan dari Allah SWT. Apabila barang titipan 

dijaga dan dirawat dengan kasih sayang dan bertanggung 

jawab maka si pemilik barang pasti akan merasakan senang. 

Begitu juga dengan Allah, Allah pasti akan senang apabila 

kedua orang tua merawat anaknya dengan ikhlak, penuh kasih 

sayang dan bertanggung jawab. 

 

 


