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dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 
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TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiyah ini adalah 

pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), Bukan 

terjemahan bahas Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Konsonan : 

� ’ � Dh 

� b � Th 

� t � Dhz 

� ts � 	 


 j � Gh 

� h  F 

� kh � q 

� d � k 

� dz � l 

� r � m 

� z � n 

� s � w 

� sy � h 

� sh � y 

 

 



 

 

 

Vokal Panjang  Vokal Pendek 

� �     (fathah) A 

� û !   (kasrah) I 

� " # (dhommah) u 

 

Contoh Vokal Panjang :  

Misalnya bacaan �$% dalam tulisan latin menjadi q�la 

Misalnya bacaan &���  dalam tulisan latin menjadi dûna 

Misalnya bacaan '(% dalam tulisan latin menjadi q)la 

 

Vokal Ganda Diftong 

*� yy +�, Aw 

*� ww +�, Ay 

 

Contoh Diftong : Misalnya bacaan �-% dalam tulisan latin menjadi qawlun 

        Misalnya bacaan .(/ dalam tulisan latin menjadi khayrun 

 

Ta’ marbûthah (0) 



 “Ta’ marbûthah” ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 

kalimat, akan tetapi apabila “ta’ marbûthah” tersebut terdapat di akhir kalimat maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h”,  

Contoh : Bacaan 12�3456&16$2.6� maka di dalam penulisan latinnya menjadi al-risalat 

al-mudarrisah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 
Umar, Rifki, 2010, NIM : 06210105, Perubahan Peran Ekonomi Keluarga 

Korban Tsunami Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, Skripsi 
jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah, CH, M. Ag 

Kata Kunci : Perubahan peran, Ekonomi, Keluarga Sakinah 

 

  Penulisan ini dilatar belakangi oleh rasa keingintahuan tentang bagaimana 
peran perubahan ekonomi kehidupan anggota keluarga korban tsunami dalam 
pembentukan keluarga sakinah, adapun yang dimaksud dengan perubahan adalah 
perubahan peran pencari nafkah yang disertai dengan perubahan hasil di dalam 
perekonomian keluarga 

 Tujuan penulisan ini sepintas ingin mengetahui seberapa jauh 
pemahaman anggota keluarga korban tsunami tentang keluarga sakinah, yang kedua 
untuk mengetahui seberapa besar perubahan peran ekonomi anggota kurban tsunami 
sedangkan yang ketiga untuk mengetahui seberapa besar upaya para anggota korban 
tsunami untuk mewujudkan keluarga sakinah.  

Metode yang di gunakan didalam penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu menceritakan segala sesuatu yang dicari sebagaimana yang 
terdapat didalam rumusan masalah 

Pandangan Keluarga korban tsunami tentang keluarga sakinah sebagai 
keluarga yang utuh, baik dari segi material maupun financial dan juga di dalamnya 
muncul sifat saling memahami, dan sifat memberikan kepercayaan di dalam suatu 
keluarga 

Adanya Perubahan peran ekonomi keluarga korban tsunami, dikarenakan 
adanya beberapa hal. Diantaranya 1. dikarenakan adanya suatu kebutuhan ekonomi 
sehingga membuat kehidupan didalam keluarga saling membantu, 2. dikarenakan 
adanya kesadaran di dalam sebuah keluarga tersebut sehingga didalam keluarga 
terjadi hubungan timbal balik antara suami istri.  

Adapun upaya upaya yang dilakukan keluarga korban tsunami di dalam 
mewujudkan keluarga yang sakinah dengan cara menumbuhkan sifat saling 
keterbukaan antar keluarga dengan cara saling memahami, komunikasi baik didalam 
pengambilan keputusa atau dalam kehidupan sehari hari 

 

 


