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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Strategi Penyuluh Agama Islam 

2.1.1 Strategi 

Menurut sejarah, istilah strategi diciptakan oleh bangsa Yunani dalam 

dunia militer dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu perang 

(Yam : 2020). Bracker & Stread (1980) menjelaskan inti dari strategi adalah 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai 

kemenangan dalam suatu pertempuran. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Johar (2016) 

strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan 

potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari 

suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu perencanaan yang disusun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada 

untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. 

2.1.2 Penyuluh Agama Islam 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata 

“suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi atau “obor” yang 

berarti pemberi penerangan, petunjuk dan penuntun. Sedangkan penyuluh berarti 

pemberi penerangan, penunjuk jalan dan orang yang menyuluh.  
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Menurut H.M. Arifin, penyuluh adalah seseorang yang memberikan 

bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya karena timbul 

kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul 

pada dirinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya 

(Sunarso : 2019). Jadi penyuluh adalah seseorang yang memberikan petunjuk dan 

penerangan kepada jalan yang benar. 

Kata agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ajaran, sistem 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta manusia dengan lingkungannya. Jadi agama dapat diartikan sebagai 

sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta tata kaidah  yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. 

Sedangkan kata Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah agama 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang berpedoman pada kita suci Al-

Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. Jadi dapat diartikan 

bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang 

berpedoman pada Al-Qur’an untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di 

dunia dan akhirat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah para juru 

penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika 

nilai keagamaan yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama dalam 

pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang 
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bermutu dan sejahtera lahir batin yang berpedoman pada Al-Qur’an, hadis dan 

sunnah.  

Penyuluh Agama Islam terdiri dari Penyuluh Agama Islam Fungsional/ 

PNS (PAIF) dan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

jabatan fungsional penyuluh agama, PAIF adalah  jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk 

melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan 

atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan (Kemenpan-RB : 2021). 

Sedangkan PAI Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang  diangkat 

dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota (Ditjen 

Bimas Islam Kemenag : 2017).  

2.1.3 Strategi Penyuluh Agama Islam 

Strategi Penyuluh Agama Islam adalah suatu perencanaan yang disusun 

dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu 

pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu dengan memberikan penerangan, 

petunjukan dan bimbingan kepada masyarakat binaan agar senantiasa berada di 

jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan sunah. 

Strategi Penyuluh Agama Islam tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi 

Penyuluh Agama Islam. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam 

Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah 
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melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama 

melalui bahasa agama (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2012) 

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Penyuluh Agama Islam 

mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi informatif 

Penyuluh Agama Islam menempatkan dirinya sebagai da’i yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-

Quran dan sunnah Nabi. 

b. Fungsi konsultatif  

Penyuluh Agama Islam berfungsi untuk turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-

persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. 

c. Fungsi advokatif  

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya dari 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan 

akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. 

d. Fungsi komunikatif 

Penyuluh Agama Islam artinya mampu menyampaikan pesan dengan 

baik kepada penerima  pesan yaitu mad’u sehingga pesan yang disampaikan 

dapat dipahami oleh masyarakat binaannya.  
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e. Fungsi edukatif 

Penyuluh Agama Islam sebagai pendidik atau guru agama atau dalam 

bahasa penyuluh sebagai mursyid (pembimbing) dan suluh (penerang) di 

tengah-tengah masyarakat. 

f. Fungsi motivatif 

Penyuluh Agama Islam sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang 

memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 

Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh 

agar tujuan semakin cepat tercapai (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017). 

Dari pemaparan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam di atas, secara 

umum strategi penyuluhan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa 

tahapan:  

1. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek 

penyuluhan agama Islam, yang mencakup tipologi kelompok binaan dan 

pemilihan materi, media, metode serta teknik dalam penyuluhan agama 

Islam. 

2. Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan 

maupun sumber daya penyuluh agama Islam yang kompeten dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal. 

3. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait 

dengan substansi penyuluhan agama Islam, baik mengenai kebijakan dan 

program penyuluhan agama Islam, maupun alokasi tugas pokok, fungsi 

dan peran masing-masing pihak. 
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4. Penyiapan perangkat utama dan pendukung penyuluhan agama Islam serta 

rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan.   

5. Melaksanakan penyuluhan agama Islam (penyebarluasan informasi, 

sosialisasi, dan internalisasi dari substansi penyuluhan agama Islam) 

secara bertanggungjawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk 

berperan serta secara aktif (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017). 

2.1.4 Metode Penyuluhan Agama Islam 

a. Metode Penyuluhan Agama Islam 

Adapun metode penyuluhan dalam pembinaan keagamaan masyarakat bila 

diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, pengelompokannya sebagai 

berikut: 

1. Metode komunikasi langsung 

Metode komunikasi langsung adalah metode di mana pembimbing 

melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang 

dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci menjadi: 

a. Metode individual 

Penyuluh dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara 

individual dengan pihak yang disuluh. Hal ini dapat dilakukan dengan 

teknik: 

 Percakapan pribadi,  

 Kunjungan ke rumah (home visit),  

 Kunjungan dan observasi kerja,  

b. Metode kelompok 
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Penyuluh melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam 

kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik berikut: 

 Diskusi kelompok,  

 Group teaching,  

2. Metode komunikasi tidak langsung 

Metode komunikasi tidak langsung adalah metode penyuluhan yang 

dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan 

secara individual dan kelompok. 

a. Metode individual: Melalui surat menyurat, telepon, video call dan 

personal chat. 

b. Metode kelompok: Melalui papan bimbingan, surat kabar/majalah, 

brosur, radio dan televisi (Thohar : 1992). 

2.1.5 Sasaran Penyuluh Agama Islam 

Menurut Muis (2017) Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-

kelompok masyarakat Islam yang terdiridari berbagai latar belakang sosial, 

budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di 

dalamnya. 

Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan 

paling tidak, ada 26 kelompok yaitu:   

1) Masyarakat transmigrasi, 

2) Lembaga pemasyarakatan,  

3) Generasi muda, 

4) Pramuka,  
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5) Kelompok orang tua,  

6) Kelompok wanita,  

7) Kelompok masyarakat industri,  

8) Kelompok profesi,  

9) Masyarakat daerah rawan, 

10) Masyarakat suku terasing,  

11) Inrehabilitasi/ pondok sosial,   

12)  Rumah sakit,  

13) Kelompok perumahan, 

14) Asrama,  

15) Masyarakat kampus (akademisi),  

16) Karyawan instansi pemerintah/swasta, 

17) Daerah pemukiman baru,  

18) Pejabat instansi pemerintah/swasta, 

19) Masyarakat dikawasan industri,  

20) Masyarakat real estate/apartemen,  

21) Masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan 

teknologi,  

22) Masyarakat gelandangan dan pengemis,  

23) Balai desa,  

24) Tuna susila,  

25) Majelis taklim dan  

26) Masyarakat pasar tradisional/modern (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017). 
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2.2   Pembinaan Keluarga Sakinah  

 

2.2.1 Pembinaan 

Pembinaan  berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, 

sehingga menjadi kata pembinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pembinaan bearti proses, cara, perbuatan membina; pembaruan, penyempurnaan; 

usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan  efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.  

Menurut Ivancevich (2008) pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat 

mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan. Sedangkan 

pembinaan menurut Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan/ BP4 

(1994) adalah segala upaya pengelolaan berupa merintis, meletakan dasar, 

melatih, membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, menyantuni, 

mengarahkan serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai 

tujuan, mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan 

segala dan dan upaya yang dimiliki.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah 

upaya yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung 

jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya 

guna dalam rangka pembentukan ke arah yang lebih maju, serta mendapatkan 

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup. 
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2.2.2 Keluarga Sakinah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti  ibu dan bapak 

beserta anak-anaknya; orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Menurut Quraish Shihab 

(2007) keluarga ialah unit yang terdiri dari suami, istri dan anak. 

Mufidah (dalam Widad, 2011) menjelaskan keluarga adalah unit terkecil 

dalam struktur masyarakat yang dibangun atas pernikahan terdiri dari ayah/suami, 

ibu/istri dan anak. Menurut psikologi, keluarga adalah dua orang yang berjanji 

hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, terdapat nilai 

kesepahaman, watak, kepribadian yang saling mempengaruhi, menjalankan tugas 

dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan 

perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah. 

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa keluarga adalah 

kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang masing-

masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu yang diikat oleh ikatan 

pernikahan yang sah.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa, sakinah berarti kedamaian, 

ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Menurut Quraih Shihab (2007) 

sakinah adalah ketenangan batin yang mendalam. Sedangkan menurut Hasan 

Basri (1996) kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, 

yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam hati. Jadi disimpulkan bahwa 

sakinah adalah keadaan tenang, damai, tentram dan bahagia.  
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Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga sakinah 

yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan spiritual, material, sosial dan psikologisnya (Ditjen Bimas Islam 

Kemenag : 2004). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang 

dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan 

material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota 

keluarga dan lingkungannya dengan selaras serta mampu mengamalkan, 

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia.  

2.2.3 Pembinaan Keluarga Sakinah 

 

Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah diatur dalam Keputusan Menteri 

Agama (KMA) No. 3 Tahun 1999. Pembinaan keluarga sakinah adalah upaya 

yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna untuk 

membentuk kelurga yang mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material 

secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga 

dan lingkungannya dengan selaras serta mampu mengamalkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia. 
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Dalam pembinaan keluarga sakinah tentu tidak lepas dari fungsi dari 

keluarga itu sendiri. Adapun fungsi keluarga menurut Jalaludin (1990) adalah 

sebagai berikut: 

1) Fungsi bioligis perkawinan  dilakukan bertujuan agar memperoleh keturunan. 

2) Fungsi protektif adalah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota 

keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam 

maupun dari luar kehidupan keluarga. 

3) Fungsi afektif adalah berkaitan dengan upaya menanamkan cinta kasih, 

keakraban, keharmonisan dan kekeluargaan sehingga dapat merangsang 

bermacam-macam emosi dan sentimen positif. 

4) Fungsi reaktif adalah tidak harus berbentuk kemewahan, melainkan 

penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis dalam keluarga. 

5) Fungsi ekonomi adalah menunjukan bahwa keluarga adalah kesatuan 

ekonomis. Aktivitas fungsi ekonomi berkaitan dengan pencarian nafkah. 

6) Fungsi edukatif adalah mengharuskan orang tua mengkondisikan keluarga 

menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar diantara 

anggota keluarga. 

7) Fungsi sosial buadaya sebagai fungsi memperkenalkan kebudayaan dan 

peradaban disekitarnya. 

8) Fungsi religius adalah keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral 

agama melalui pemahaman, penyandaran dan praktik dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Dalam pembinaan keluarga sakinah terdapat kriteria Keluarga Sakinah 

diantaranya : 

1) Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. 

2) Mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan 

seimbang. 

3) Suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan 

selaras dan serasi. 

4) Mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2010). 

2.2.4 Tujuan Pembinaan Keluarga Sakinah  

Tujuan khusus program pembinaan gerakan keluarga sakinah adalah 

sebagai berikut :  

1. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, 

masyarakat dan pendidikan formal.  

2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi 

keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis 

taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta 

memobilisasi potensi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana keagamaan 

lainnya.  
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3. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan 

mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan 

sosial.  

4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara 

fisik dan mental dalam memasuki jenjang.  

5. perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.  

6. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, 

dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak 

kriminalitas lainnya.  

7. Meningkatkan pembinaan ten tang reproduksi sehat dan gizi masyarakat  

melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita 

dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.  

8. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui  

pendekatan agama dan Gerakan Jum'at Bersih.  

9. meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular dan HIV/AIDS  

melalui pendekatan moral  

10. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat terhadap pria dan  

wanita agar merniliki kesataraan yang serasi, seimbang dan 

berkesinambungan.  

11. Gerakan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga, masyarakat dan  

bangsa Indonesia pada umumnya dengan memperhatikan keluarga miskin 

(Ditjen Bimas Islam : 2010). 

 



28 
 

2.2.5 Krisis Keluarga 

Menurut Sofyan S. Willis (2009) Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga 

dalam keadaan kacau, tak  teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan 

untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya dan terjadi pertengkaran antara ibu 

dengan bapak. Bahkan keluarga krisis bisa membawa ke perceraian suami-istri. 

Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga 

dimana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada.  

Menurut Sofyan S. Willis (2009) faktor-faktor penyebab terjadinya krisis 

keluarga, diantaranya:  

a. Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan  

ibu. Faktor kesibukan sering dituding sebagai biang keladi. Dalam keluarga  

ayah dan ibu sibuk bekerja dari pagi hingga sore. Mereka tidak ada waktu 

untuk makan bersama dan shalat berjamaah dirumah dan berdiskusi dengan 

anaknya. Sehingga mendorong mereka mengambil keputusan yang 

membahayakan dirinya seperti pergaulan bebas, merokok, miras dan lain-lain. 

b. Sikap egosentrisme   

Sikap egosentrisme suami istri merupakan penyebab terjadinya konflik rumah 

tangga yang berujung pada pertengkaran yang  terus menerus. Egoisme adalah 

suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Egoisme orang 

tua akan berdampak kepada anak yang berakibat timbulnya sikap bandel. 

c. Masalah ekonomi   

Keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara  

diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan jelas  
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berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika kehidupan emosional suami  

istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran.  

d. Masalah pendidikan  

Masalah pendidikan merupakan penyebab terjadinya krisis di dalam  keluarga. 

Pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami 

lika-liku keluarga. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persoalan 

di keluaraga. Akibatnya terjadi pertengkaran.  

e. Masalah perselingkuhan  

Masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri dapat memicu 

krisis dalam keluarga dan mendorong terjadinya perceraian. Akibat salah 

seorang baik suami atau istri telah mengkhianati janji suci pernikahan.  

f. Jauh dari agama  

Segala keburukan manusia disebabkan karena dia jauh dari  agama yaitu 

Islam. Sebab Islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan  mencegah 

orang berbuat keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. 

Al-Imran: 110 yang terjemahannya adalah  “kamu adalah umat terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari 

pada yang mungkar, dan beriman  kepada Allah”. 

2.2.6 Hak dan Kewajiban Suami-Istri 

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat hak dan kewajiban yang harus 

dipatuhi oleh suami-istri agar tercipta keluarga sakinah. Menurut Tulus (2012) 

Hak dan kewajiban yang harus dipatuhi suami-istri adalah sebagai berikut: 
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a. Hak dan Kewajiban Suami 

Sebagai kepala keluarga suami mempunyai hak sebagai berikut:  

1) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari seorang istri  

selaku kepala keluarga dan pimpinan rumah tangga dalam batas yang  

ditentukan oleh norma agama.  

2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang takwa. 

Sedangkan kewajiban dari suami agar menciptakan keluarga yang 

sakinah  adalah:  

1) Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syariat islam.  

2) Membayar mahar.  

3) Memberi nafkah dengan baik, berupa pangan, sandang,  maupun papan. 

4) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan penuh  rasa kasih sayang.  

5) Memelihara, memimpin dan membimbing serta membina keluarga agar  

menjadi keluarga yang saleh dan saleha dijauhkan dari siksaan api  neraka.  

6) Mendidik istri terutama dalam hal beragama.  

7) Menjamin rasa aman bagi keluarga. 

8) Menjadi teladan dan pemeran utama dalam menanamkan nilai  keagamaan, 

kebaikan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian dalam  berkeluarga. 

b. Hak dan Kewajiaban istri   

Selain suami, istripun mempunyai hak-hak dalam menjalankan hidup  

berumah tangga. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:  

1) Hak mengenai harta, yakni istri berhak untuk mendapatkan mahar atau  

mas kawin dan nafkah.  
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2) Hak mendapatkan pengakuan yang baik dari seorang suami.  

3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, seorang suami tidak  

menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah  

Allah Swt. 

Lalu kewajiaban yang patut dijalankan oleh seorang istri adalah:  

1) Taat dan patuh pada suami selama tidak mengajak kepada berbuatan yang  

dilarang agama islam.  

2) Menjaga diri dan kehormatan rumah tangga.  

3) Menerima, dan mensyukuri nafkah yang diberikan oleh seorang suami.  

4) Menerima serta menghormati pemberian seorang suami dan  mencukupkan 

nafkah sebaik-baiknya, hemat, cermat, dan bijaksana.  

5) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak  

mendapatkan izin suaminya.  

6) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari  

suaminya. 

2.2.7 PAI dan Keluarga Sakinah 

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam  

Kementerian Agama Nomor 298 tahun 2017. Penyuluh Agama Islam (PAI) terdiri 

dari delapan spesialisasi salah satunya pembinaan keluarga sakinah. Penyuluh 

keluarga sakinah, berperan untuk membentuk keluarga sakinah di masyarakat. 

(Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017). 

Materi Khusus spesialisasi Penyuluh Agama Islam Keluarga Sakinah harus 

menguasai :  



32 
 

1) Fikih Munakahat. 

2) Ayat-ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga. 

3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4) Kompilasi Hukum Islam (Ditjen Bimas Islam Kemenag : 2017). 

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah 

seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok 

orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-

tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan 

membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk 

mendorognnya mengatasi masalah yang dihadapainya baik itu pasangan calon 

suami istri maupun keluarga yang telah lama terbentuk (Ditjen Bimas Islam 

Kemenag : 2020). 

Membentuk keluarga sakinah bukan hal yang mudah untuk diwujudkan,  

melainkan harus melalui tekad dan perjuangan yang besar. Membina hubungan  

antara keluarga dengan lingkungan diharapkan agar terjalin komunikasi dan  

hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pembentukan 

keluarga sakinah  sangatlah penting. Pembentukan tersebut adalah upaya atau cara 

pengelolaan untuk mencapai keluarga sejahtera penuh cinta dan kasih sayang 

sehingga tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, serta memperoleh 

kehidupan lebih baik di dunia dan di akhirat.  

Berdasarkan penjelasan diatas Penyuluh Agama Islam dan pembinaan 

keluarga sakinah sangat erat kaitannya, dikarenakan seorang penyuluh yang telah 

diberi tugas oleh negara untuk memberikan bimbingan di masyarakat demi 
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mengupayakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Berbagai tugas dan fungsi 

yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam seperti fungsi edukatif, informatif, 

konsultatif, advokatif dan lain-lain yang mengharuskan penyuluh untuk terus aktif 

melakukan pembinaan keluarga sakinah di masyarakat. 

2.3 Kajian Relevan  

Peneliti perlu untuk mencantumkan kajian relevan agar penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui sejauh mana hasil-hasil penelitian yang terkait dengan 

strategi ataupun peran Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan keluarga sakinah. 

Oleh karena itu dibutuhkan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Maka diperoleh relevansi dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Qois Dzulfaqqor penelitian Skripsi tahun 2018 dengan judul, “Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di 

Kecamatan Cakung Jakarta Timur”. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

penyuluh melakukan bimbingan di majelis taklim, bimbingan perkawinan 

dan pembinaan keluarga sakinah teladan dengan metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi, demontrasi sebagai fungsi edukatif/informatif. Kemudian 

melaksakan fungsi konsultatif dengan metode silaturahmi. Selanjutnya 

faktor yang menjadi penghambat kegiatan penyuluhan yaitu kurangnya 

Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi, anggaran kegiatan, fasilitas 

yang kurang memadai, perizinan mengikuti kegiatan bimbingan 

perkawinan dan buku pedoman khusus untuk Penyuluh Agama Islam yang 
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kurang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan desain deskriptif.  

2. Nidaul Millah, Wiryo Setiana dan Zaenal Muttaqin, jurnal penelitian tahun 

2017 dengan judul “Penyuluhan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman 

Keluarga Sakinah”. Hasil penelitian ini menjelaskan penyuluhan agama 

untuk meningkatkan pemahaman keluarga sakinah berupa kegiatan 

ceramah di majelis taklim dengan metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab. Adapun faktor pendukung dalam proses penyuluhan agama untuk 

meningkatkan pemahaman keluarga sakinah diantaranya : 1) Terdapat 

subjek yaitu penyuluh Agama PNS yang memiliki tanggung jawab dalam 

pekerjaanya. 2) Terdapat majelis taklim yang sudah biasa melaksanakan 

penyuluhan Agama. 3) Terdapat objek yaitu ibu-ibu majelis taklim yang 

memiliki motivasi kuat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Sedangkan  

faktor penghambat dalam proses penyuluhan agama untuk meningkatkan 

pemahaman keluarga sakinah yaitu: 1) Waktu pelaksanaan kegiatan agama 

yang terbatas, sehingga para mad’u merasa tidak puas. 2) Belum ada 

jadwal materi penyuluhan agama untuk meningkatkan keluarga sakinah. 3) 

Kurangnya penyuluh agama, sehingga tidak bisa dilakukan secara 

bergiliran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. 

3. Elvi Nur Ridho Khasanah, penelitian tesis tahun 2018 dengan judul, 

“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di 

Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo)”. Hasil dari 
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penelitian ini yaitu : 1) Keluarga bahagia dalam kognisi punk adalah 

keluarga yang tidak terkungkung dibawah norma-norma sosial dan 

keagamaan. Keluarga yang mencerminkan kebebasan adalah institusi 

keluarga idaman ala komunitas punk. 2) Penyuluh agama mempunyai 

peran yang sangat vital dalam memberi pembinaan keluarga sakinah di 

komunitas punk, salah satunya terbangunnya kesadaran komunitas punk 

untuk mencatatkaan perkawinan secara resmi, mengisbatkan nikah mereka 

yang dulunya nikah siri. 3) Penyuluh Agama Islam mengoptimalkan 

fungsi edukatif, informatif dan advokatif di komunitas punk. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research). 

4. Marmiati Mawardi, jurnal penelitian tahun 2016 dengan judul “Keluarga 

Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan”. Hasil dari penelitian menjelaskan 

1) Konsep keluarga sakinah belum banyak dipahami oleh tokoh agama 

maupun masyarakat. 2) Pembinaan keluarga sakinah yang telah berjalan 

hanya sebatas pada kelompok yang telah mendapat bantuan dari 

Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. 3) Pembinaan keluarga 

sakinah masih terbatas pada penasehatan pra nikah dan konseling keluarga 

dalam bentuk pelayanan bagi yang memerlukan (datang ke KUA) serta 

melalui majelis taklim. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

5. Fitriani Ulma, penelitian skripsi tahun 2016 dengan judul “Eksistensi KUA 

dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sebagian 

besar masyarakat menganggap keberadaan KUA hanya sebagai tempat 
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pencatatan pernikahan, sehingga masih kurang masyarakat yang datang 

langsung untuk melaksanakan bimbingan. 2) Bentuk pembinaan yang 

dilakukan oleh pihak KUA adalah pembinaan secara individu dan 

kelompok. 3) Melaksanakan kursus calon pengantin. 4) Memfungsikan 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas di setiap desa. 5) 

Pembinaan jiwa keagamaan terhadap keluarga. Selanjutnya faktor 

penghambat kegiatan pembinaan keluarga sakinah ialah 1) Terbatasanya 

SDM yang professional. 2) Masih banyak masyarakat yang belum 

menyadari arti penting penasehatan dan ada juga pasangan yang dilihat 

dari segi pemahaman keagaamaannya masih kurang. 3) Pada proses 

pembinaan, sulit memahami materi yang disampaikan, disebabkan karena 

pendidikan yang rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. 

6. Asmiati, penelitian skripsi tahun 2019 dengan judul: “Peran Penyuluh 

Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sapobonto 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan peran penyuluh dalam mewujudkan keluarga sakinah 

melalui: 1) Pembinaan aspek keagamaan melalui majelis taklim.              

2) Bimbingan individu. Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan 

keluarga sakinah yaitu: 1) Adanya hak dan kewajiban antar anggota 

keluarga. 2) Adanya dukungan pemerintah setempat terhadap pembinaan 

keluarga sakinah. 3) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk 

memberikan penyuluhan. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif. 
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7. Wahyu Fitri, penelitian skripsi tahun 2020 dengan judul “Peran Penyuluh 

Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun 

Gelang Kabupaten Gayo Lues”.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

Penyuluh Agama Islam telah melakukan perannya dalam melakukan 

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan 

berbagai metode seperti metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. 

Penyuluh Agama Islam juga melakukan upaya pembekalan berupa 

pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan 

cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Metode 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

8. Santi Nasution, penelitian skripsi tahun 2021 dengan judul “Peran Kantor 

Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah  di Kecamatan Panai 

Hilir”. Hasil dari peneltian ini yaitu: Peran KUA dalam pembinaan 

keluarga sakinah sangat baik dan efektif karena dalam program pembiaan 

keluarga sakinah ada dua program yaitu : 1) Pembinaan secara individual 

2) Pembinaan secara kelompok. Sementara motode pembinaan keluarga 

sakinah ada tiga yaitu : 1) Kursus calon pengantin 2) Penyuluhan rutin 3) 

Pembinaan aspek keagamaan. Metode penelitian ini ialah kualitatif. 

Penelitian-penelitian tentang strategi Penyuluh Agama Islam dalam 

pembinaan keluarga sakinah telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut 

lebih banyak menemukan strategi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan 

keluarga sakinah, yang menggunakan metode ceramah di majelis taklim. 
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Penyuluh sebaiknya menggunakan berbagai metode atau strategi dalam 

pembinaan keluarga sakinah agar tujuan awal pembinaan keluarga sakinah dapat 

tercapai secara efektif dan efisisen. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

akan melihat beberapa strategi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA 

Kambu Kota Kendari dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah. Kondisi 

yang unik dalam penelitian adalah subjek penelitian ini tidak hanya Penyuluh 

Agama Islam spesialisasi keluarga sakinah tetapi juga Penyuluh Agama Islam 

spesialisasi lain yang juga melakukan pembinaan keluarga sakinah. Selain itu saat 

ini masih dalam masa transisi dari Covid-19, hal tersebut tentu memberi dampak 

dalam kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi dan psikologi, yang akan 

mempengaruhi kestabilan dalam keluarga, sehingga peneliti merasa penting untuk 

menjelaskan bagaimana strategi PAI dalam pembinaan keluarga sakinah di 

Kecamatana Kambu pada masa sekarang ini. 

2.4   Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Penyuluh Agama Islam adalah profesi yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya tentu harus melakukan strategi demi tercapainya 

Strategi  

Penghambat  

Pendukung 

Pembinaan 

Keluarga Sakinah  PAI 
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tujuan kegiatan. Strategi PAI adalah suatu perencanaan yang disusun dengan 

memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu 

pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu dengan memberikan penerangan, 

petunjukan dan bimbingan kepada masyarakat binaan agar senantiasa berada di 

jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan sunah. 

Berdasarkan Dirjen Bimas Islam Kemenag No. 298 tahun 2017 Penyuluh 

Agama Islam terdiri dari 8 spesialisasi salah satunya spesialisasi keluarga sakinah. 

Dalam pelaksanaan strategi ada faktor pendukung dan juga penghambat yang 

mempengaruhi jalannya pembinaan keluarga sakinah. Terlebih ditengah masa 

transisi dari pandemi Covid-19 ini, banyak berdampak pada kehidupan 

masyarakat terkhusus keluarga yg dapat mempengaruhi jalannya pembinaan 

keluarga sakinah. 

Pembinaan keluarga sakinah dilakukan dengan harapan agar tercipta 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diliputi suasana kasih sayang 

antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras. Pembinaan keluarga 

sakinah begitu penting karena masyarakat terbentuk dari kumpulan keluarga 

sehingga untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik perlu dilakukan 

pembinaan keluarga-keluarga yang ada didalamnya.  

 

 

 


