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ABSTRAK  

Nama Penyusun  : Arniati 
NIM : 01141088 
Judul Skripsi    : Keharmonisan Rumah Tangga atas Pernikahan Perjodohan 

di Kec. Tanete Riattang Timur  Kab.Bone           
 

Skripsi ini membahas tentang Keharmonisan Rumah Tangga atas Pernikahan 
Perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 
bagaimana gambaran keharmonisan rumah tangga tertahap pernikahan atas 
perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur? dan bagaimana hambatan yang ditemui 
pada pernikahan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur?. Tujuan penelitian 
ini yaitu untuk mendeskripsikan gambaran keharmonisan rumah tangga tertahap 
pernikahan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur dan untuk mengetahui 
hambatan yang ditemui pada pernikahan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang 
Timur.  

Metode penelitian dalam membedakan permasalahan tersebut diatas 
menggunakan metode  field research (penelitian lapangan) dengan melakukan 
observasi, dokumentasi dan pertanyaan wawancara. Data yang diperoleh diolah 
dengan menggunakan pendekatan  kualitatif untuk mendesripsikan penelitian tentang 
Keharmonisan Rumah Tangga atas Pernikahan Perjodohan di Kec. Tanete Riattang 
Timur. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis melalui tiga tahap kegiatan, 
yaitu mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran keharmonisan rumah tangga 
tertahap pernikahan atas perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur yaitu 1) Sebagian 
besar masyarakat yang ada di Kec. Tanete Riattang Timur melakukan pernikahan 
dengan dijodohkan oleh orang tua, 2) Rata-rata mereka yang melangsungkan 
pernikahan perjodohan sering mendapat tantangan dalam rumah tangga, dan 3) 
Mereka yang menikah atas perjodohan selalu berusaha untuk menjamin 
keharmonisan dalam rumah tangga. Hambatan yang ditemui pada pernikahan atas 
perjodohan di Kec. Tanete Riattang Timur yaitu: 1) Terkadang di antara mereka ada 
yang egois selalu merasa benar sendiri dan terkadang pula yang disebabkan oleh 
kesalahpahaman terhadap sesuatu yang ingin dikerjakan, 2) Keterlibatan orang tua 
dalam permasalahan yang dialami setiap pasangan suami istri dalam membina sebuah 
rumah tangga yang harmonis dan 3) Terkadang seorang istri maupun suami 
melakukan curhat kepada orang lain sehingga masalah yang mereka hadapi tidak 
dapat terselesaikan dengan baik bahkan dapat memperkeruh suasana rumah tangga 
mereka. 



   xii  xii  PEDOMAN TARANSLITERASI A. Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 1. Konsonan Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan  ب  ba  b  Be  ت  ta  t  Te  ث  ṡ ṡ es (dengan titik di atas)  ج  jim j  Je  ح  ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah)  خ  kha  kh  Ka dan ha  د  dal  d  De  ذ  żal  ź zet (dengan titik di atas)  ر  ra  r  Er  ز  zai  z  Zet  س  sin  s  Es  ش  syin  sy  Es dan ye  ص  ṣad  ṣ es (dengan titik di bawah)  ض  ḍad  ḍ de (dengan titik di bawah)  ط  ṭa  ṭ te (dengan titik di bawah)  ظ  za  z zet (dengan titik di bawah)  ع  ‘ain  ‘  Apostrof terbalik  غ  gain  g  Ge  ف  fa  f  ef  ق  qaf  q  qi  ك  kaf  k  ka  ل  lam  l  el  م  mim  m  em  ن  nun  n  en  و  wau  w  we  ھـ  ha  h  ha  



     xiii  ء  hamzah  ’  apostrof  ى  ya  y  ye  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama  َا Fathah a A  ِا Kasrah i I  ُا Dammah u U  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama  ْ=َ> Fathah dan yā’ ai a dan i  ْ?َ> Kasrah dan wau au a dn u  Contoh:   َ@ـAْـBَ : kaifa   َھَـْ? ل : haula 3. Maddah Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 



     xiv  ا . . .   ی  . . . Fathah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas I Kasrah dan yā’ ḯ i dan garis di atas ?ـُـ Dammah dan wau ū u dan garis di atas Contoh:  َLMَـN َOAِْP : qilā  ُت ?ْTَُU: yamūtu 1. Tā’ marbūṭah Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  ِلMَPَْطWا  ُXـYََرْو  : rauḍah al-aṭfāl  ُXَZــYِMَـPـ[َْا  ُXـ\َـUْ]ِـTَاَْ]ـ : al-madinah al-fāḍilah 2. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ـّـ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:  َM\َر_ّـَـ : rabbanā  َM\ــAَْـ ّ̀  dَ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)ـZِـmaka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. Contoh:  ٌّb ,(ــــِـbّ ) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى a : najjainā Jika hurufَـ



     xv  3. Kata Sandang Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:  ُeـTْـ َّg[َا : al-syamsu (bukanasy-syamsu)  ُXـَـ[hَـْـ[ َّh[َا : al-zalzalah (az-zalzalah) 4. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:  َْونiُـNُْjَـL  : ta’murūna  ُع?ْ  .al-nau‘ 5. Penulisan Kata Arab yang LazimDigunakandalamBahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh :  اَ]ــ\ـَّ



     xvi  6. Lafz al-Jalālah (هللا) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:  ِهللا lُْـUِد dinullāh  ِmMِ_ billāh B. Daftar Singkatan Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = subḥānahū wata‘ālā saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam a.s. = ‘alaihi al-salām H = Hijrah M = Masehi SM = Sebelum Masehi l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) w.  = Wafat tahun QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 HR = Hadis Riwayat    
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