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MOTTO 

 

 

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh 

dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul 

dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 

tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang 

kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Surat an-Nisa‟ ayat 128-129).”
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Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, 1997, h.100 
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