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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Keluarga adalah usur terkecil dari suatu masyarakat, dimana 

keluarga tersebut terbentuk harus melalui perkawinan. Dalam kamus 

Bahasa Indonesia ditemukan pengertian keluarga adalah  sanak saudara ; 

kaum kerabat ;oramg seisi anak bini.
1
 

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, 

demi kuatnya bangunan itu, maka ia harus didirikan fondasi yang kuat 

dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang kuat. 

Fondasi kehidupan keluarga adalah Agama yang disertai dengan kesepian 

fisik dan mental anggotanya. Keluarga juga merupakan  umat kecil yang 

memiliki pempinan dan anggota, mempunyai pembangian tugas dan kerja, 

serta hak dan kewajiban bagi anggota masing-masing anggotanya.  

Jika pembinaan individu-individu dalam keluarga diarahkan kepada 

pembinaan dan pembedayaan ynag baik dengan memiliki kecerdasan 

ruhaniah dan kecerdsan intelektualitas maka keluarga tersebut akan dapat 

mencapai keluarga yang mandiri sejahtera dan menjadi ujung tombak dan 

pembangunan. Keluarga yang dalam teori ibnu khaldun merupakan cikal 

bakal ashabiyah, dimana ashabiyah ini harus didasarkan pada Agama. 

Sikap kekeluargaan yang dibekali dengan jiwa keagamaan  

1 
dessy anwar, kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya : Karya Abditama, 2001), cet 1, hal 
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yang tinggi maka akan diberdayakan ke arah yang lebih baik 

menuju tatanan keluarga sakinah.
2 

Hal ini merupakan fitnah yang terdapat pada diri manusia, merupakan 

salah satu tanda bahwa setiap manusia memiliki naluri dan insting kecendrungan 

terhadap lawan jenis (gharizatu nau’).
 3
 sebagaimana firman Allah AWT :  

seperti yang Rasullah katakan : 

           

              

Artinya: (Sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap 

yusuf) artinya dia telah bermaksud terhadap Nabi Yusuf supaya menyetubuhi 

(dan yusuf pun bemaksud melakukannya pula dengan wanita itu) Artinya Yusuf 

pun mempunyai keinginan yang sama (andaikata dia tidak melihat tanda dari 

rabbnya) menurut Ibnu Abbas r.a bahwa pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi 

Yakub atau ayahnya tampak dihadapannya, lalu memukul dadanya sehingga 

keluarlah nafsu syahwat yang telah membara itu dari semua ujung jarinya. Jawab 

dari lafal laulaa ialah lajaama’ahaa; artinya niscaya Yusuf menyetubuhinya. 

(demikianlah) kami perlihatkan tanda kekuasaanku kepadanya agar kami 

memalingkan daripadanya kemungkaran) perbuatan khianat (dan kekejian) 

perbuatan zina. (sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang 

terikhlas) dalam hal ketaatan. 

2 
Rosmita, Dkk, 2010, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, Pekanbaru; Uni  

Press 2010 
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muhammad Husain Abdullah, Mafahim Islamiyyah, Diterjemahkan Oleh M. Romli, 

Manajemen Pemahaman Islam. (Jakarta Al-Izzah 2003), Cet 1 Hal 13  
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Keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak 

menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju 

perbuatan-perbuatan keji. Oleh karena itu, Nabi mengisyaratkan dengan 

sabdanya : jika engkau tidak melakukan maka akan terjadi fitnah di bumi 

dan kerusakan yang besar
4
. 

Tidak semua orang yang akan melaksanakan perkawianan dapat 

memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan. Perkawinan bukan 

sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian 

mendapat keturunan,bukan pula untuk sementara waktu tetapi untuk 

seumur hidup dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam rumah 

tangga. 

Tujuan perkawinan yang begitu mulia terkadang mendapatkan 

cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya, karena untuk 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, itu tidak 

mudah. Pada hakekatnya, tujuan dalam kehidupan rumah tangga adalah 

untuk membentuk keluarga tang bahagia dan sejahtera. Dalam buku 

panduan keluarga muslim,
5 

pernikahan mempunyai tujuan: Untuk 

memperoleh ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan dan pandangan 

mata, serta untuk mendapatkan keturuanan  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin diantaranya  

 

4
drs. Ali Yusuf As-Subki, 2010, Fiqh Keluarga (Pedoman Kekeluargaan Dalam Islam), 

Jakarta : AMZAH. Hlm. 1 
5
dokumentasi (BP4) Badan Penasehat Dan Pelestarian Perkawinan, 2009. Hlm 1 
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seseorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga maksud dari Undang-Undang 

tersebut tidaklah cukup hanya dengan ikatan lahir dan batin saja, tetapi 

harus mencakup keduanya. 

Dalam al-qur’an al hujaraat ayat 13 Allah SWT berfirman :  

                 

               

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal. (QS AL-Hujarat:13)
6
 

Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri merupakan 

pondasi yang kekal, bahagia dan sejahtera. Diperlukan kerja sama dan 

saling pengerti antara masing-masing pihak, baik suami maupun istri dan 

sedapat mungkin menghindari segala macam perselisiahan yang ada dalam 

rumah tangga. Perselisihan dapat ditimbulkan dari faktor internal maupun  

 

 

 

 

faktor eksternal yang apabila tidak diselesaikan secara cepat akan 
6
Dapartemen agama RI Al-qur’an dan terjemahan. (Bandung: Dipenogoro, 2008) hlm 420 



5 
 

 
 

Menimbulkan masalah-masalah baru seperti penyelewengan suami istri 

dan tidak terawatnya anak-anak. 

Contoh kasus perceraian dari keluarga ibu E.W dan bapak  J.W. 

pada awalnya keluarga ini bisa disebut keluarga yang damai. Ibu E.W 

hidup bersama suami dan kedua mertuanya. Kedua mertuanya adalah 

orang kaya tetapi bpak J.W ( suami Ibu E.W) tidak bekerja, dia hanya 

mengandalkan harta orang tuanya, sedangkan Ibu E.W. bekerja di pabrik. 

Kedua mertuanya sangat sayang kepada ibu E.W. kemudian ibu E.W 

mempunyai anak yang pertama tetapi meninggal dunia. Selang beberapa 

bulan kemudian ibu E.W hamil lagi dan melahirkan anak kedua laki-laki. 

Meskipun sudah punya anak, tetapi bapak J.W tidak mau bekerja. Dia 

malah main judi yang hanya menghabiskan uang tetapi tidak ada masukan. 

Uang hasil bekerja Ibu E.W pun diminta untuk main judi, kalau tidak 

dikasih uang Bapak J.W lansung turun tangan entah itu menampar atau 

memukul. 

Hingga anaknya berumur 5-6 tahun (kelas 1 SD) bapak J.W pun 

tidak bekerja, ibu E.W sudah tidak tahan lagi dengan keadaan suaminya, 

tetapi merasa tidak enak dengan kedua mertuanya yang memperlakukan 

ibu E.W dengan sangat baik. Sampai-sampai perhiasan ibu E.W dari hasil 

bekerja sebelum menikah dengan bpak J.W kurang lebih berumur 7 tahun 

(kelas 2 SD) bapak mertua nyang sangat sayang kepada ibu E.W menggal 

dunia, ibvu mertuanya memperlakukan ibu E.W dan anaknya  
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dengan baik. Ibu mertuanya galak tidak seperti waktu masih ada bapak 

mertuanya. Ibu E.W sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan suami dan 

ibu mertuanya yang tidak baik. Akhirnya ibu E.W menggugat cerai 

suaminya dan ibu E.W bersama anaknya kembali (pulang) ikut orang tua 

Ibu E.W.
7 

ditambah lagi tingkat perceraian dikota Pekanbaru di dominasi oleh 

permasalahan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil. Muslim 

dijamaludin mengatakan “memang faktor ekonomi yang lebih 

mendominasi penyebab terjadinya percerauian. Hampir setiap bulan 

kalau dilihat grafiknya, ekonomi menjadi nfaktor utama,Namun, tetap ada 

beberapa faktor lain, seperti perselingkuhan, tidak cocok dan lain-lain 

ujarnya”
8
 

sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembinaan 

tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap 

individu agat dapat memiliki kesiapan mental dan fisik serta daya tahan 

yabg kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Dengan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang 

berjudul “ Efektifitas Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan 

Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru” 

 

 

7
Ida Kurnia Wati, 2012, Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah 

Dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. hlm 3-4 
8
koran Harian Riau Pos, Jum’at 4 Juli 2014 (Humas Pengadilan Agama ) 
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B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian 

ini maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait 

dengan judul penelitian ini adalah, efektifitas, layanan, program, 

pembinaan. 

1. Efektivitas adalah akibat, pengaruh, kesan, atau dapat membawa hasil.
9
 

Efektivitas yang penulis maksud adalah seberapa besar hasi dari 

program pembinaan keluarga sakinah pada pasangan suami istri. 

2. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yabg mencakup 

urutan-urutan pengertian, di awali dengan mendirikan, memebutuhkan, 

memelihara pertumbuhan tersebut yang duisertai dengan usaha-usaha 

perbaikan, penyempurnaan, dan penbgembangan. Pembinaan bersal 

dari kata “bina” yang artinya bangun dan dapat imbuhan pem-dan 

akhiran-an yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk meperoleh hasil yang lebih 

baik.
10

 

3. Pra Nikah  

Pra yang artinya sebelum dan menikah yang artinya pernikahan ialah 

suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim dan  

 

 

 

 

 

9
 DEKDIKBUD. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: balai pustaka 1995. hlm 250 

10
 kamus bahasa indonesia,2007. hlm 152 
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Menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.
11

 maksudnya adalah jika 

dibandingkan kalimat keduanya ialah suatu proses kegiatan sebelum 

dilakukannya pernikahan. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diselesaikan 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

a. Efektivitas layanan program pembinaan keluarga sakinah pada 

pasangan pranikah. 

b. Faktor pendukung dan penghambat layanan dan program 

pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pranikah. 

c. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui preogram 

pembinaan keluarga sakinah. 

d. Bimbingan seperti apa yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama 

terhadap masyarakat pembinaan pasangan pranikah  

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, mempertimbangkan 

keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan teori-teori yang mendukung, 

penulis memfokuskan pada efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah 

Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamtan Tampan 

Kota Pekanbaru. 

 

11
 Abdul aziz, rumah tangga bahagia sejahtera, semarang, cv. Wicaksana, 1990, hlm 16 
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3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan 

Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru? 

b. Apa faktor mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah 

Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Masalah Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah 

Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru.  

b.  Untuk mengetahuhi faktor yang menghambat Efektivitas 

Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di 

Kantor Urusan Agama Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru  

2. Mamfaat Penelitian  

Adapun mamfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu :  
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a. Secara Teorotis  

Mamfaat teoritis dari penelitian ini adalah :  

1. memperoleh gambaran dan penjelsan mengenai Efektivitas 

Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru   

2. penelitian ini diharapkan dapat memperkarya khasanah 

mengenai program pembinaan keluarga sakinah pada 

pasangan pranikah  

b. secara praktis  

mamfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi masyarakat diharapkan memperoleh informasi 

mengenai adanya program pembinaan keluarga sakinah 

yang di adakan oleh kantor urusan agama.  

2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dan menetukan 

kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan pada 

masyarakat  

E. Sistematika Penulisan  

Adapun dalam penulisan skripsi ini, maka dibagi dalam beberapa 

bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya 

merupakan suatu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut :  
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BAB I : PENDAHULUAN  

  Terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan . 

BAB II  : KAJIAN TEORITIS KERANGKA PIKIR  

  Terdiri atas kajian teoritis, kajian terdahulu dan kerangka 

pikir . 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

  Terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data informasi penelitian, serta teknik analis data  

BAB IV  : GAMABARAN UMUM  

  Menggambarkan tempat penelitian dimana penulis 

mengadakan penelitian  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dengan 

menganalisis data yang di perlukan penulis dari lapangan  

BAB VI  : PENUTUP  

 


