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ABSTRAK 

 

Nur Rizki Al Gina, 180102010220. Bentuk Keharmonisan Rumah Tangga Yang 

Suaminya Seorang Narapidana (Studi Kasus di Kecamatan Seruyan Hilir). 

Pembimbing: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H dan Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, 

M.HI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin. 2022. 

 

 

Kata Kunci: Keharmonisan, Rumah Tangga, dan Empiris 

 

Harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harmoni dan 

Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keselarasan atau 

keserasian. Rumah tangga dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah yang 

berkenaan dengan keluarga. Latar belakang masalah ini berawal dari rasa penasaran 

penulis terhadap realita dimasyarakat yang bertolak belakang dengan skripsi yang 

dibaca oleh penulis, yang mana dalam skripsi tersebut suami yang berstatus sebagai 

narapidana lebih banyak yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, 

dan lebih banyak istri yang lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya, tetapi 

yang ditemukan penulis di masyarakat Kecamtan Seruyan Hilir malah sebaliknya. 

Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan tiga rumah tangga yang 

tetap harmonis walaupun suami berstatus sebagai narapidana, oleh karena itu 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk keharmonisan rumah 

tangga yang suaminya sorang narapidana. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keharmonisan 

rumah tangga yang suaminya seorang narapidana dan faktor penyebab 

keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara terstruktur. 

Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga 

dapat diperoleh kesimpulannya, analisis dilakukan secara deskriptif. 

 

 Dari hasil penelitian ini terdapat bentuk keharmonisan rumah tangga yang 

suaminya seorang narapidana yaitu, mampu mempertahankan rumah tangga 

dengan keadaan suami sebagai narapidana, ekonomi rumah tangga yang memadai, 

hak dan kewajiban yang tetap terlaksana dan keadaan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Hasil penilitian ini juga terdapat faktor penyebab 

keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana yaitu, psiskis dan 

fisik.  
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MOTO 

 

“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kemampuannya”  

(QS. Al-Baqarah, 286) 

 

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau 

jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya 

rasa sakit 

 -Ali bin Abi Thalib- 

 

Jadilah terbaik dimata Allah, jadilah terburuk dimata sendiri dan jadilah 

sederhana dimata manusia 

-Ali bin Abi Thalib- 

 

If you focus you get it 
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Segala puji bagi Allah SWT, yang mana atas segala limpahan rahmat dan 

kasih sayang-Nya karya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sebuah skripsi 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

1. Konsonan Tunggal 

 
No Huruf Arab Huruf Latin 

 A ا .1

 B ب .2

 T ت .3

 Ts ث .4

 J ج .5

 H ح .6

 Kh  خ .7

 D د  .8

 Dz ذ .9

 R ر .10

 Z ز .11

 S س .12

 Sy   ش .13

 Sh ص .14

 Dh ض .15

 Th ط .16

 Zh ظ .17

 ‘ ع .18

 Gh غ .19

 F ف .20

 Q ق .21
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 K ك .22

 L  ل .23

 M م .24

 N ن .25

 W و .26

ه .27  H 

 ’  ء .28

 Y ي .29

 

 

2. Vokal Pendek 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai 

berikut. 

 
 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

  َ  a Fathah 

  َ  i Kasrah 

  َ  u Dhammah 

 

3. Vokal Panjang 

 
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam 

bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai 

berikut. 

 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 â a dengan topi di atas َما

 î i dengan topi di atas ِن 
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 û u dengan topi di atas ُمو

 

 

4. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut. 
 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ََي  ai a dan i 

و  َ  au a dan u 

 
5. Kata Sandang 

Kata sandang, dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf 

syamsiah maupun huruf kamariah. Contoh )الرَِّحيْم(   al-rahîm bukan 

ar-rahîm,  )ال )الّرج   al-rijâl bukan ar-riâjl. 
 

 Ditulis al-rahîm الرَِّحيْم

ال  Ditulis al-rijâl الّرج 

 

 

6. Syiddah (Tasydid) 

 
Syiddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ’ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan 

huuruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang duberi tanda syiddah 

itu.akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima 

syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsiyah, misalnya kata ))ُةََك ْ  tidak ditulis at-tirkah )التِّ

melainkan al-tirkah, demikian seterusnya. 

 

 Ditulis al-tirkah التِّةََْك(ُ 
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7. Ta Marbuthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbuthah 

terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huuruf tersebut 

dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika 

ta marbuthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na’t). Namun jika 

huruf ta marbuthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf 

tersebut dialihaksarakan menjadi h uruf /t/. 

 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Washiyyah  والِصّي(ِ  .1

 Al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah  اجلَاِمَعُ( اإِلْساَلِمَي( .2

 Wahdah al- Wujud  َوْحَدة اْلُوُجْود 3

 

 
8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, 

antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama 

tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

Contoh: al-Ghazali bukan Al- Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebenarnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, 

misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak 

tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak 

miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian 

seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang 

berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan 
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meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis 

Abdussamad al- Palimbangi, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbangi, 

Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri. 

 

 

9. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerjaa (fi’il), kata benda (ism,. Maupum huruf 

(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih 

aksara atas kalimat dalam Bahasa Arab. 

 
 

Aksara Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustdâzu َذَهَب األُْذَتذُ 

 tsabata al-ajru ثَ َبُت اأْلَْجر

اْلَعْصرِيَّ(اْْلَرةَََك(   al-harakah al-‘ashriyyah 

 asyhadu an lâ ilâha illa Allâh َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه إالَّ اَّلَّ 

 mawlâna Malik al-Shâlih َمْواَلََن َمِلَك الصَّاِلح

 yu’tsirukum Allâh يُ ْؤِثرةَُُكُم اَّلَّ 

 al-mazhâhir al ‘aqliyyah اْلَمظَاِهر اْلَعْقِليَّ(

 ’hub al-ishtithlâ ُحبُّ اإِلْسِتْطاَلع

 al-mdâdah al-mashnû’ah min al al-hayawân اْلَمادَُّة املْصنُ ْوَع( ِمَن اْْلَيَ َوان

 tharf al-‘ayni َطْرُف الَعْي 

 al-washiyyah اْلَوِصيَّ(

 man salaka tharîqan َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا
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