[Oleh: Iwan Muhidjat, disarikan dari
berbagai sumber]
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Allahkberfirman, artinya, “Dan (mereka adalah) orang-orang yang berdoa,
‘Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan
kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orangorang yang bertakwa.’”
(QS. al-Furqan: 74)
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dan bertempat tinggal sesukanya,
akan tetapi selama hatinya tidak tulus
menerima keyakinan dan petunjuk,
niscaya ia berada dalam kegoncangan, kebimbangan dan keraguan, dan
terus dalam keraguan. Yang demikian
itu merupakan bagian dari sempitnya
kehidupan.
Kegoncangan, kebimbangan dan
keraguan sangat melelahkan jiwa dan
melemahkan badan. Jika kondisi ini
terjadi pada seseorang, maka ia tidak
mampu menjalani dan menghadapi
permasalahan dan rintangan kehidupan
yang kompleks. Semoga kita termasuk orang yang beriman dan pandai
berdzikir kepada Allahksehingga
selalu mendapat ke tenangan dan ketenteraman hati, amin.

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

firman yang artinya, “Dan barangsiapa
berpaling dari peringatan-Ku, maka
sesungguhnya baginya penghidupan
yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: “Ya Tuhanku,
mengapa Engkau menghimpunkan aku
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?”
Allah berfirman: “Demikianlah, telah
datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka
kamu melupakannya, dan begitu (pula)
pada hari ini kamupun dilupakan.” (QS.
Thahaa: 124-126)
Imam Ibnu Katsir v menjelaskan,
“Maka sesungguhnya baginya kehidupan
yang sempit”, yakni sempit di dunia,
sehingga tidak ada ketenangan dan
kelapangan di dalam dadanya. Dadanya
terasa sempit dan sesak karena kesesatannya. Meskipun secara lahiriyah
ia tampak merasa senang, karena dapat
berpakaian sekehendak hati, makan
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I

Menumbuhkan Keimanan Dalam Rumah Tangga

man dan takwa adalah dasar bagi
tegaknya segala urusan, lebih-lebih
sesuatu yang berhubungan dengan
urusan rumah tangga. Rumah tangga
yang dibangun di atas landasan iman
dan takwa biasanya minim konflik dan
kalaupun ada, maka suami istri mampu
menemukan jalan keluar yang mudah,
tepat dan dengan cara yang elegan.
Komunikasi di antara pasangan suami
istri terjadi secara harmonis, penerapan mua’syaroh bil ma’ruf (berkomunikasi yang baik), saling memahami,
menghargai, dan berempati menjadi
kunci dalam berinteraksi di antara
mereka. Keluarga yang harmonis
adalah salah satu ciri dari keluarga sakinah. Keluarga model inilah yang telah
banyak melahirkan generasi-generasi
yang shalih dan shalihah.
Kendatipun demikian, iman terkadang naik dan turun yakni al-imaanu
yaziidu wa yanqusu, yaziidu bi-thaah
wa yanqusu bil-ma’shiah (iman bisa
bertambah dan juga bisa berkurang,
bertambah dengan ketaatan dan
berkurang dengan berbuat maksiat).
Dengan iman dan takwa jalan

menuju kemudahan dilancarkan, sebaliknya tanpa iman dan takwa jalan
kesukaran semakin banyak ditemui di
dalam kehidupan.
Allahkberfirman, yang artinya,
“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan
membenarkan adanya pahala yang
terbaik (Surga), maka Kami kelak akan
menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan
merasa dirinya cukup serta mendustakan
pahala terbaik, maka kelak Kami akan
menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”
(QS. al-Lail: 5-10).
“…Demikianlah diberi pengajaran
dengan itu orang yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar. Dan
memberinya rezki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya. Dan barangsiapa
yang bertawakkal kepada Allah niscaya
Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan
yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya
Allah telah mengadakan ketentuan bagi
tiap-tiap sesuatu.” (QS. at-Thalaq: 2-3)

Keluarga yang dimudahkan dari
segala masalah yang ada padanya dan
selalu mendapatkan jalan keluar yang
mudah, itulah keluarga yang dibangun
dan didirikan di atas landasan iman
dan takwa. Kebahagian, kenikmatan,
keharmonisan dalam hubungan suami
istri dan anak bertambah baik, dan meningkat pula keimanan dan ketakwaan
di antara anggota keluarga tersebut.
Sebaliknya, adanya kegoncangan
dan keretakan dalam kehidupan sebuah rumah tangga adalah indikasi
dari ditinggalkannya ketaatan dan dilakukannya kemaksiatan. Sebagaimana kita saksikan banyaknya fenomena
perceraian akhir-akhir ini, konflik yang
tak kunjung selesai di antara pasangan
suami istri adalah bukti dari adanya
kegoncangan dalam kehidupan sebuah
rumah tangga. Jika dilihat secara jernih
persoalan tersebut salah satunya
adalah karena lemahnya keimanan
dan ketakwaan pada pasangan suami
istri atau salah satu di antara pasangan itu telah melakukan kemaksiatan.
Itulah rumus yang mudah dipahami.
Kemaksiatan dapat mendatangkan
murka Allah kdan menghilangkan
keberkahan dalam kehidupan rumah
tangga.
Oleh karena itu, apakah cara agar
keimanan itu tetap terjaga, tetap tumbuh dan bahkan meningkat sehingga keharmonisan, kemesraan dan kebahagian
suami istri tetap terjaga? Perhatikanlah
kiat-kiat berikut:
1. Menambah pemahaman dalam
ilmu agama
Pemahaman yang benar dalam

bidang apapun membuat seseorang
bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Demikian pula pemahaman yang
mendalam tentang agama membuat
seseorang mampu mengambil kesimpulan yang tepat terhadap suatu persoalan, dan menjadi modal bagi suami/
istri dalam mengatasi persoalan rumah
tangga mereka tanpa menimbulkan
permasalahan yang baru.
Rasulullah n bersabda, “Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik,
maka Allah menjadikannya pandai terhadap urusan agamanya.” (HR. al-Bukhari)
Tentu kepahaman yang juga diikuti dengan kemauan dan kesiapan untuk
melaksanakan konsekuensi yang timbul
darinya. Kepahaman yang kuat tetapi
tidak disertai dengan kesiapan untuk
mengamalkan, sama dengan istilah teori
belum praktek. Dan menunjukkan bahwa
kepahaman tersebut hanya terbatas pada
logika dan belum masuk ke dalam hati
atau yakin. Karena dengan diamalkan
akan semakin terasa di hati, yakin dan
pada akhirnya membenarkan apa yang
telah dipahami.
2. Menghidupkan Qiyamul lail
Merutinkan shalat malam membuat seseorang merasa dekat dengan
Allahkdan menunjukkan keinginan
yang kuat untuk meraih kedudukan
yang terpuji di hadapan Allahk.
Karena shalat wajib hanya sedikit
yaitu, 5 kali dalam sehari semalam,
maka shalat malam menjadi nafilah
atau tambahan pahala seseorang di
sisi Allahk, , karena ia rela menahan rasa kantuk, meninggalkan kasur
dan bantalnya yang empuk. Allahl

berfirman, yang artinya, “Dan pada
sebahagian malam hari bersembahyang
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah
tambahan bagimu; mudah-mudahan
Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji.” (QS. al-Isra: 79)
“Lambung mereka jauh dari tempat
tidurnya (maksudnya mereka tidak tidur
di waktu biasanya orang tidur untuk
mengerjakan shalat malam) dan mereka
selalu berdoa kepada Rabbnya dengan
penuh rasa takut dan harap, serta
mereka menafkahkan rezki yang Kami
berikan.” (QS. as-Sajdah: 16)
Merutinkan ‘qiyamul lail’ juga
m e nu n j u k k a n ke b e n a r a n i m a n
seseorang. Karena shalat malam dilakukan dalam kesunyian, sehingga
tidak ada orang yang mengetahui,
bahkan anak dan istri terkadang tidak
mengetahui shalat malam yang dilakukan suami atau ayahnya.
Allahkmerahmati suami atau
istri yang senantiasa merutinkan shalat
malam.
Abu Hurairahzmeriwayatkan,
Rasulullah n bersabda, “Allah merahmati seorang suami yang bangun malam
lantas ia mengerjakan shalat (shalat
malam), kemudian ia membangunkan
istrinya sehingga ia shalat (shalat malam)
pula.Apabila istrinya enggan, ia percikkan
air di wajahnya. Allah juga merahmati
seorang istri yang bangun malam lantas
ia mengerjakan shalat (shalat malam),
kemudian ia membangungkan suaminya
sehingga ia (suami) shalat (shalat malam)
pula. Apabila ia (suami) enggan, ia (istri)
percikkan air di wajahnya.” (HR. Ahmad,
Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Majah).

Shalat malam juga memungkinkan
dilakukan dengan penuh kekhusyu’an,
membuat hati peka terhadap kesalahan
dan dosa yang dilakukan pada siang
hari. Shalat malam yang dilakukan oleh
pasangan suami istri dapat melembutkan hati, menenangkan dan meluruskan
pikiran, mempertajaman intuisi dan
kearifan pikiran mereka berdua. Pada
akhirnya tumbuh nilai-nilai keimanan
dan ketakwaan kepada Allahkpada
seluruh anggota keluarga, memiliki
akhlak yang baik dan hati yang ikhlas.
3. Berdzikir mengingat Allahk
Setiap orang yang beriman kepada
Allahkwajib meyakini bahwa sumber
ketenangan jiwa dan ketenteraman
hati yang hakiki adalah berdzikir kepada Allahk, membaca al-Qur’an,
berdoa kepada-Nya dengan menyebut
nama-nama-Nya yang maha Indah, dan
mengamalkan ketaatan kepada-Nya.
Allahkberfirman yang artinya,
“Orang-orang yang beriman dan hati
mereka menjadi tenteram dengan
berdzikir (mengingat) Allah. Ingatlah,
hanya dengan mengingat Allah hati
menjadi tenteram” (QS ar-Ra’du:28).
Hati yang tenang karena memahami makna ayat-ayat Allahkdan
hukum-hukum yang terkandung di
dalam al-Qur’an dan kebenaran yang
ditunjukkan oleh dalil-dalil nas dan
bukti-bukti yang nyata. Hati yang
dilandasi oleh keyakinan yang kuat
kepada Allah disertai dengan ilmu akan
keberadaan-Nya.
Allahkmemberi peringatan
keras kepada orang-orang yang berpaling dari dzikrullah ini. Allahkber-

