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Puasa merupakan salah satu sendi utama dalam Islam, di samping empat sendi 

yang lain yang sering disebut dengan rukun Islam. Secara khusus puasa merupakan 

ibadah mahdlah yang memiliki aneka hikmah terkait dengan kehidupan individu 

maupun sosial. Sebagai suatu ibadah, puasa menuntut pelakunya untuk tunduk, taat, 

dan patuh kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan rido dari-Nya. 

Puasa tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan untuk menghindari 

tuntutan dan beban berat di akhirat kelak, akan tetapi puasa menjadi sarana yang 

sangat efektif untuk penyucian jiwa dan pengendali nafsu manusia dalam 

berinteraksi dengan sesama di muka bumi ini. Puasa mengajarkan sikap untuk peduli 

dengan sesama dimulai dari lingkup keluarganya dan masyarakat pada umumnya.  

 

Esensi Puasa 

Dari segi bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah puasa 

berarti menahan diri untuk tidak makan dan minum serta yang membatalkannya 

sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hakikat puasa adalah menahan seluruh 

keinginan manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan 

puasa inilah manusia diharapkan memiliki derajat yang tertinggi, yakni manusia yang 

bertakwa yang selalu bergairah untuk melakukan amal salih dan menjauhi amal 

buruk (QS. al-Baqarah/2: 183). Jadi, puasa diharapkan mampu mengantarkan 

manusia memiliki kesalihan individu maupun kesalihan sosial.  

Puasa merupakan ibadah ritual sekaligus sosial yang memiliki makna yang 

dalam. Puasa melatih seorang Muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan 

keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Puasa juga menguji 

kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan-keinginan nafsu untuk 

bermaksiat kepada Tuhan. Dengan puasa seseorang dilatih untuk membatasi dan 

mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya 

menjadi sebab terjadinya pelanggaran (maksiat). Puasa juga berfungsi sebagai 

wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. 

Dengan puasa, seseorang dapat merasakan penderitaan orang yang kekurangan 



pangan sehingga lahir sikap peduli terhadap orang-orang yang kekurangan. Puasa 

akhirnya dapat membina pribadi Muslim, terutama melatih sifat sabar dan menahan 

derita. Dua sifat inilah yang sangat diperlukan dalam perjuangan hidup di 

tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin merosot moralitasnya. 

Agar semua hikmah dan manfaat seperti itu bisa diraih, maka puasa harus 

dilakukan dengan aturan yang memadai. Puasa harus dipenuhi syarat dan rukunnya, 

yakni niat pada waktu malam dan menahan diri dari semua hal yang membatalkan 

mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari serta didasari dengan iman dan 

ihtisab (penuh ketulusan). Kesempurnaan puasa adalah bila seseorang mampu 

mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan 

atau mengurangi pahala puasa. Orang yang berpuasa harus mengendalikan semua 

sikap dan perilaku serta gerak hatinya untuk selalu berada dalam jalur yang benar 

(laku makruf) dan terhindar dari jalur yang sesat (laku munkar). Inilah esensi puasa, 

yakni takwa, yang harus diupayakan bagi setiap Muslim. Jika tidak, puasanya hanya 

menjadi beban menanggung lapar dan dahaga saja. Nabi mengingatkan hal ini 

dengan sabdanya, ”Banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa 

kecuali lapar belaka dan banyak orang yang melakukan ibadah malam yang hanya 

akan mendapatkan kantuk belaka” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).  

Begitu besar hikmah dan manfaat puasa bagi setiap Muslim, sehingga Allah 

tidak hanya memberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadlan saja (baca: 

puasa wajib). Allah juga memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpuasa (baca: 

puasa sunnah) bagi setiap Muslim yang sangat membutuhkannya di luar bulan 

Ramadlan, selain pada hari-hari yang dilarang. Di antara puasa sunnat ini adalah 

puasa Senin-Kamis, puasa tiga hari pertengahan bulan-bulan Qamariyah, puasa hari 

Arafah (9 Dzulhijjah), puasa hari Asyura (10 Muharram), puasa 6 hari bulan 

Syawwal, dan puasa Daud (sehari puasa sehari tidak). Dengan frekuensi yang lebih 

banyak dalam berpuasa dimungkinkan hikmah puasa yang begitu banyak ini bisa 

dengan mudah diperoleh. 

 

Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah adalah ujud keluarga yang sangat didambakan bagi setiap 

orang yang membangun rumah tangga melalui perkawinan. Perkawinan dalam 



syariat Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi dan mulia, karena Islam tidak 

hanya memandang perkawinan sebagai pengesahan hubungan badan antara laki-laki 

dan perempuan, atau hanya untuk pemuasan nafsu seksual seseorang, tetapi 

perkawinan memiliki arti dan tujuan yang luhur. Dalam al-Quran surat al-Rum/30 

ayat 21 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu 

keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah 

(penuh kerahmatan) di antara anggota keluarga, yaitu suami, isteri, dan 

anak-anaknya. Perkawinan juga bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis 

seseorang dalam rangka regenerasi yang sah, menjaga kesehatan, dan mendapatkan 

kesenangan, terutama dalam berhubungan badan antara suami dan isterinya. Lebih 

dari itu semua, tujuan inti dari perkawinan dalam Islam adalah beribadah kepada 

Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. 

Untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah dibutuhkan proses dan waktu 

yang tidak sebentar. Interaksi antar semua elemen dalam keluarga merupakan proses 

yang harus dibangun dengan dasar ketulusan jiwa dan kesabaran. Dua modal ini akan 

mudah dicapai ketika orang sedang berpuasa. Puasa yang intinya pengendalian nafsu 

menuntut seseorang untuk bersabar dan membuang sifat marah sejauh-jauhnya 

sehingga hatinya semakin bersih. Jika tidak, puasa yang dilakukannya akan sia-sia 

belaka. Keluarga yang dibangun dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran akan 

mempercepat proses tercapainya keluarga sakinah ini. Setiap permasalahan yang 

dihadapi dengan ketulusan dan kesabaran akan mudah diselesaikan. 

Momen puasa sering dijadikan sarana untuk memperkuat tali silaturrahim 

dalam keluarga. Seluruh elemen keluarga setiap hari bisa berinteraksi, berdiskusi, 

berbagi rasa, dan berbagi kesenangan misalnya pada saat sahur bersama, buka 

bersama, dan shalat bersama, terutama ketika shalat tarawih. Saat-saat seperti ini 

sulit diperoleh di luar bulan puasa. Karena itulah, puasa dan bulan puasa merupakan 

saat yang sangat efektif untuk membangun keluarga sehingga terwujud keluarga 

yang sakinah. Momen seperti ini harus dijadikan sebagai sarana dan entri poin yang 

efektif untuk ditindaklanjuti pada waktu-waktu berikutnya. (Dr. Marzuki, M.Ag., 

Dosen Jurusan PKn dan Hukum, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta). 

 


