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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

A. Kajian Teori  

1. Efektivitas  

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapatan tujuan yang telah di 

putuskan, dengan kata lain program yang efektif memebrikan kebijakan 

yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan
12

, jadi efektivitas dapat diartikan sebagai hasil dari 

kegiatan yang tepat dan sesuai dengan prosedur.  

Selanjutnya siagan mengemukakan bahwa efektifitas adalah 

pemamfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara tidak sadar diterapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada 

waktunya
13. 

Ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan 

yang sadar dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat 

implementasikan.  

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh 

manajemen, yang mana taget tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Upaya mengevakuasi jalanya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

12
 Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 ( Yogyakarta: BPFE 2003) h 7 

13 
Sondang PSiagian Filsafat Administrasi. ( Jakarta : Rineka Ciptra, 1997), h 200 

12 
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Konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menetukan 

apakah perlu dilakukan perubahan secara signitif terhadap bentuk dan 

manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan organisasi melalui pemamfaatan sumber daya yang 

memiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun 

ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan metode yang 

digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila 

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermamfaat. 

Untuk mengetahui tingkat efektif suatu kegiatan biasanya 

dilakukan dengan perbandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi 

yang telah diperoleh, apabila semua sumber daya yang dimilikinya 

dikelola secara optimal dan objektif. 

Secara teknik pengertian efektivitas merupakan suatu keadaam 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan 

manajemen dalam mencapai tujuan.
14

 diakui bahwa terdapat tiga dimensi 

yang krisis yang patut dipertimbangkan dalam mengamati tingkat 

efektifitas suatu organisasi atau kelompok yaitu :  

a. Keluaran yang dihasilkan  

b. Kepuasan para anggota  

 

 

14
 Stephen Robbins, Prilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001). H 55 
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c. Pertumbuhan dan pengembangan staf, baik yang mengangkut 

keterampilan dan kecerdasan individu maupun yang terkait 

dengan proses interaksi yang positif dalam pelaksanaan tugas
15.

 

Dari tiga dimensi kritis diatas dapat kita lihat bahwa efektivitas 

akan bejalan dengan baik apabila hasil (out put) yang dihasilkan dapat 

menjadikan kepuasan para anggota sehingga dapat menciptakan 

keterampilan dan kecerdasan individu dalam proses interaktif dalam 

pelaksanaan tugas. 

2. Pembinaan  

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe-dan 

akhiran –an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam kamus bahasa 

indonesia pembinaan berarti, membina, memperbaharui atau proses, secara 

berdaya guna dan berhasil juga memperoleh hasil yang lebih baik. Secara 

umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan 

dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan 

merupakan suatu hal umum yang digunakan untuk menigkatkan 

pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, 

kemasyarakatan dan lainya. Pembinaan menekankan pada pendekatan 

praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. 

 

 

 

15
Ibid 
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Pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-

hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan 

kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf  hidup dan kerja yang lebih 

baik. Pembinaan tersebut mengangkut kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelasaknaan, pengawasan 

suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam defini 

tersebut mengandung interaksi perncanaan, pengorganisasian, pembiayaan, 

koordianasi, pelaksanaan, dan pengawasan, suatu pekerjaan dalam 

mencapai tujuan hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan widjaja 

(1998) : 

 Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, 

membuluhkan, mernelihara pertumuhantersebut yang disertai dengan 

usaha-usaha perbaikan, penyernpurnaan, dan mengembangkannya.
16

 

Widjaja menarnbahkan bahwa dalam defenisi tersebut secara 

implicit mengandung suatu interpretasi bahwa pernbinaan adalah segala 

usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pernbiayaan, 

koordrnasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untak mencapai 

tujuan dengan hasil yang rnaksimal. Untuk menghindari bias kepentingan 

individu dengan kepentingan organisasi, maka diperlukan pembinaan yang 

bermuatan suatu tugas, yakni meningkatkan disiplin dan motivasi. 

 

16 
Widjaja, administrasi Kepagawaian : suatu pengantar ( jakarta : Rajawali Pres, 1998) 

hlm 45 



16 
 

 
 

masyarakat mengartikan penmgkatan kepedulian untuk turut berpartisipasi 

dalammembangun  hingga pembinaan berfungsi untuk meningkatkan rasa 

kebangsaan dan kedisiplinan kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Merujuk pada deinisi diatas. jika diinterpretasikan 

lebih Jauh maka pembinaan didasarkan atas suatu konsensus yang baku 

dain memiliki sifat berlaku untuk semua. Pernbinaan suatu perangkat yang 

harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin suatu bertahannya 

system tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pembinaan adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi 

birokrasi di Indonesia. Sering di dengar istilah konsep aparatur negara, 

pembinaan pegawai negeri sipil, pernbinaan karir, peinbinaan masyarakat 

terasing, pernbinaan remaja, pernbinaan masyarakat desa, dan sebagainya. 

Konsep ini dianggap penting sebab sangat menentukan kesinambungan 

tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional. 

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pernyataan menjadi lebih 

baik, dalam hal ini  rnewujudkanadanya  perubahan, kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas 

sesuatu. Pembinaan juga merupakan suatu proses atau pengembangan 

yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, 

membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-

usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. 

 

17 
widjaja. Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers. 1998), 

him 47 
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Kemudian menurut H. Moottie Wiriadiharja dalam bustam 

pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan 

pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program koordinasi dan 

pengawasan suatu pekerjaan secara etektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

hasil yang semaksimal rnungkin. 

Drs Tjahya Supriatna menjelaskan tentang sarana pembinaan yang 

bisa digunakan yakni : 

a) Berbagai produk hukum sepeiti undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan 

menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan 

perundangan yang berlaku ini dijadikan dasar dan arah kemana 

pernbinaan dilakukan. 

b) Melalui berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja dan 

pengawasan. 

c) Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, 

proyek maupun bantuan teknis. 

d) Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar 

pengalaman  

e) Melalui kegiatan pernantauan, pelaporan, dan evaluasi.  

f) Melalui alih tugas atau mutasi personal dan dengan pembentukan 

tim pembinaan dan lain-lain. 

Kemudian menurut Supratiko hermawan kegiatan pembinaan dalam 

rangka pengembangan organisasi yang menyangkut dua hal pokok 
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yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut adalah menyangkut 

pengembangan dan pengembagaan organisasi sehingga dapat berjalan 

optimal serta kegiatan pengarahan organisasi dalarn menjalankan usaha 

organisasi. 

Menunit The Liang Jie pembinaanyang baik diperlukan adanya 

usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan 

tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian atau pengawasan.
18 

3. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang 

bahagia lahir batin dan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. 

Perkawiman dilaksanakan oleh orang yang sudah cukup umur (baligh), 

merasa sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi 

pemimpin bagi seorang laki-laki. 

Perkawman adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua bak 

Yang berbeda, mernberika. kasih sayang, kepedulian antara laki-laki dan 

perempuan. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan 

manusia. Selain sunatullah yang sudah digariskan keturunannya, 

perkawinan juga dapat membuat kehidupan sesorang menjadi lebihterarah, 

tenang, tentram dan bahagia.
19 

 

18 
Bustam, Fungsi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Melaksanakan Pembinaan Pada 

Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,2012 hlm 15-16 
19 

Op. Cit. Ida Kurniawati. hlm 16-17 
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Allah rnenjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam 

sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, 

yang diberikan islam khusus untuk manusia diantara makhluk-rnakhluk 

lainnya. 

Dalam Q. S Ar- Rum Ayat 21, Allah beifirman :  

                 

         

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah la 

menciptakan untukmu istri-istrimu dan jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." 

Perkawinan adalah suatu persekutuan dari dua orang manusia yang 

saling rnencintai, bukannya dalam artian sekedar pelukan jasmaniah secara 

sepintas, tapi dalam arti jangka panjang atau lama, serta mulia. 

4. Kantor Urusan Agama 

Kantor urusan agama kecamatan tampan adalah kantor perwakilan 

Departemen Agama wilayah Kecamatan Tampan, kemudian dalam 

pelaksanaan kegiatannya Kecamatan tampan memiliki beberapa program 

yang dilaksanakan yakni : 
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a.  Pembinaan KUA. 

Adalah program pernbinaan rnasyarakat melalui kantor' urusan 

agama dan penyuluh yang berada pada 12 KUA dan 12 Kecamatan di 

Kota Pekanbaru salah satunya kecamatan tampan. Pembinaan KUA 

memiliki dua titik pembinaan yaitu internal dan ekstenal. Pembinaan 

internal bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia di KUA, 

di antara programnya yaitu: 

1) Pembinaan rohani dengan jalan mengadakan sholat zhuhur 

berjama'ah 

2) Mengikut sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan seminar dan 

diklat. 

3) Mendorong semangat belajar pegawai dan memberikan kesempatan 

untuk melanjutkan studi 

4) Mengadakan rapat bulanan dalam rangka evaluasi. 

5) Meningkatkan disiplin waktu dan sistern kerja pegawai sesuai 

6) uraian pembagian tugas dan rneningkatkan kesejahteraan.  

sedangkan pernbinaan ekstenial tujuannya pada kondisi masyarakat 

yang semakin memahami dan mengamalkan ajaran agarna serta 

rnewujudkan kehidupan beragama yang harmoni di wilayah kecamatan 

tampan, diantara programnya antara lain: 

a) Pembinaan keluarga sakinah 

b) Melakukan kerjasama dengan LPTQ dan BKPRMI dalam rangka 

pembinaan dan pelaksanaan  MTQ dan pemberantasanbuta tulis 
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aksara al-qur’an maupun pengembangan seni qasidah dan seni 

islam lainnya 

c) Mengadakan kerjasama dengan PHBI untuk memperingati hari-hari 

besar Islam. 

d) mengadakan pertemuan silaturahmi para alim ulama dan umara 

e) Pembinaan majelis ta'lim dan mengadakan pengajian bulanan 

Badan Kontak Majelis Ta’lirn (BKMT) Kecamatan Tampan  

f) Mengadakan safari ramadhan dan aktif mengisi khutbah jum'at dan 

ceramah agama 

g) Mengadakan monitoring penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul 

Adha. 

b. Pembinaan Keluarga Sakinah. 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan 

yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak 

dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga 

dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, 

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan 

akhlak yang mulia. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan 

berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu 

pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan 

masyarakat yang rukun. damai dan bahagia baik secara fisik maupun 

psikologi. Pembinaan ini tidak hanya 
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diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada 

masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang 

dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan itu peran KUA sangat 

dibutuhkan 

Tujuan utama program pembinaan Keluarga sakinah adalah sebagai 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara 

masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang 

melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang 

bermoral tinggi, penuh keimanan', ketakwaan dan akhlak mulia. 

Maka dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah dapat 

disusun kriteria-keteria klasifikasi umum keluarga sakinah yang terdiri 

dan keluarga pra sakinah, keluarga Sakinah I, keluarga sakinah II, 

keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus. Dengan pembahasan 

sebagai berikut: 

a) Keluarga Pra Sakinah: 

1) Keluarga dibentuk tidak dengan melalui perkawinan yang syah 

2) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perkawinan 

3) Tidak merniliki dasar keimanan 

4) tidak melaksanakan sholat wajib 

5) Ditak membayar zakat fitra 
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6) Tidak menjalankan puasa wajib 

7) Tidak tamat SD. dan tidak dapat tulis baca 

8) Termasuk kategori fakir dan atau miski 

9) Berbuat asusila 

10) Terlibat perkara-perkara krimirial 

b) Keluarga Sakinah I 

1) perkawinan sesuai dengan syariah dan UU No, I lahun 1974 

2) Memiliki surat nikah yang syah. 

3) Punya perangkat sholat. 

4) Terpenuhi kebutuhan makan pokok (tidak fakir miskin) 

5) Masih meninggalkan sholat 

6) Jika sakit masih sering pergi ke dukun 

7) Percaya terhadap tahayul 

8) Tidak datang ketempat pengajian 

9) Rata-rata keluarga tamat SD 

c) Keluarga Sakinah II 

Selain telah memenuhi kriteria keluarga, keluarga tersebut 

hendaknya: 

1) Tidak terjadi perceraian 

2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok (biasa 

menabung) 

3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP 
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4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana 

5) Keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan agama. 

6) Mampu memenuhi standar makanan sehat/empat sehat lima 

sempurna 

7) Tidak terlibat perkara kruninal, judi, mabuk, prostitusi dan 

amoral lainnya. 

d) Keluarga Sakinah III 

Selain memenuhi kriteria keluarga sakinah II keluarga tersebut 

hendaknya: 

1) Aktif dalam kegiatan keagamaan 

2) Aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial 

eagamaan. 

3) Aktif  memberi dorongan dan motivasi untuk meningkatkan 

kesehatan ibu, anak, dan masyarakat. 

4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke-Atas 

5) Mengeluargan zakat, infak, shodakoh dan wakat meningkat 

6) Meningkatnya pengeluaran Qur'ban 

7) Melaksanakan ibadah Haji secara baik dan benar. 

e) Keluarga Sakinah III Plus 

Selain telah inemenulii kriteria keluarga sakinah III keluarga 

tersebut hendaknya: 

1) Keluarga yang telah melaksanakan haji, dapat memenuhi 

kriteria haji makbrur. 
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2) Menjadli tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi 

yang di cintai masyarakat dan keluarga. 

3) Pengeluaran zakat, infak, sedekah wakafmeningkat. 

4) Keluarga mampu mengembanghan ajaran agama. 

5) Rata-rata anggota keluarga rnempunyai ijazah sarjana. 

6) Tertanam dalam keluarga nilai-nilai

 keagamaan,ketaqwaan, dan akhlakul kanmali. 

7) Berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras serasi 

dan seimbang dalarn anggota keluarga. 

8) Mampu menjadi suritauladan masyarakat sekitar.
20

 

Untuk mensukseskan program pembinaan keluarga sakinah 

maka kantor urusan agama kecamatan khususnya kecamatan bukit 

raya memiliki program kegiatan antara lain: 

a) Pendidikan Agama dalam Keluarga 

1) Program ini pada dasarnya dilakukan oleh ayah dan ibu. 

tujuan nya adalah untuk menanamkan, mengamalkan dan 

rnenghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak 

mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga 

danlingkungan. 

2) Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu 

melaksanakan tugas tersebut, maka program 

meyelenggarakan  bimbingan agama secara terpadu dalam 

 

20
Suhardi, KIAT MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAIH Kementrian 

Agama Kantor Urusan Agarna Kecarnatan Bukit Raya 
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bentuk kelompok belajar Agama (Kejar Agama) untuk 

kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan 

tugas bimbingan agama dalam  keluarganya. 

3) Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu 

hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program 

meyediakan ustadz (tenaga pembimbing yang datang ke 

rumah-rumah). 

b) Pendidikan Agama di Masyarakat 

1) Program mi pada prinsipnya mengupayakan peningkatan 

penanaman, pengamalan dan penghayatan masyarakat 

terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak 

mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2) Program dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan 

keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga 

sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, 

kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan 

Iainnya. 

c) Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga 

Pendidikan Formal 

1) Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan 

pendidikan formal di lembaga pendidikan agama, 
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pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra 

sekolah sampai perguruan tinggi. 

2) Materi pendidikan difokuskan pada penanaman, 

pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari di sekolah dan Iingkunganya. 

d) Kursus Calon Pengantin 

1) Data pada tahun 2005 dan 2,5 juta peristiwa perkawinan 

setiap tahun, 45% berselisih, dan 10-15% bercerai, dan 

perceraian tersebut 80% dalam usia perkawinan di bawah 

5 tahun. Dari hasil berbagai pengamatan menunjukkan 

bahwa hal tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan 

calon penganten tentang keluarga sebelum memasuki 

jenjang perkawinan. 

2) Untuk itu kursus calon pengantm mutlak diperlukan 

clengan manfaat tentang masa tunggu 10 sebelum 

pelaksanaan perkawinan. 

3) Program ini dilaksanakan untuk memberi bekal kepada 

calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan 

reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki 

kesiapan pengetahuan, fisik dan keluarga sakinah, 

sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan. 
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e) Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga. 

1) Tinggi angka perselisihan mendorong meningkatnya 

angka perceraian yang membuat keluarga berantakan 

sebagai sumber utama timbulnya masalah sosial. 

2) Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern 

keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral 

terhadap persoalan yang dihadapi oleh pihak suami 

maupun istri, untuk itu maka diperlukan pihak ketiga yang 

netral atau konselor. 

3) Untuk pembinaan konseling ini telah dilaksanakan oleh 

para konselor Badan Penasehatan, Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BPA) tetapi pelaksanaannya 

masih perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan 

kemampuan dan profesional para konselor dan 

mendekatkan pelayanan konseling dengan meningkatkan 

peran BP.4Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 

f) Pembinaan Remaja Usia Nikah. 

1) Masa remaja usia nikah adalah masa penuh gejolak yang 

perlu mendapat perhatian khusus. Akibat pengaruh 

globalisasi, budaya asing masuk dengan deras ke negara 

kita sehingga remaja usia nikah mudah jatuh ke lembah 

pergaulan bebas, hubungan Seks sebelum nikah 

perkelahian pelajar, penyalah gunaan narkoba, tawuran 
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pelajar, kriminalitas dan sebagianya. Untuk itu pembinaan 

remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng 

keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia agar para remaja 

memiliki sikap kesalehan. mengetahui tentang reproduksi 

sehat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan 

bebas. hubungan seks sehelum nikah, perkelahian pelajar 

dan sebagainya. 

2) Pelaksanaan kegiatannya dilakukan bekerjasama dengan 

organisasi siswa, organisasi remaja dan pemuda, remaja 

masjid dan organisasi remaja yang berlatar belakang 

agama lainya. 

3) Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, ceramah, 

diskusi, pesantren kilat, dan sebagainya. 

g) Peningkatan Gui Keluarga. 

1) Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi 

dan bembingan kepada keluarga dan masyarakat rnelalui 

pendekatan agama agar masyarakat rmementingkan gizi 

yang baik bagi remaja puteri, dan calon pengantin, ibu 

hamil dan balita. 

2) Untuk calon pengantin difokuskan pada kesehatan ibu dan 

anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya yodium 

dan perlunya mengkonsuimsi tablet zat besi. 
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3) Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu 

disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan 

motivator, buku pegangan, modul, buku pedoman, dan 

sarana lain yang diperlukan. 

h) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

1) Program mi dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan 

ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok 

usaha produksi keluarga sakinah, koperasi Majelis taklim, 

dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. 

2) Untuk memacu usaha mi, perlu dikaitkan dengan 

pernberdayaan zakat, infak dan sedekah. Untuk 

menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan 

sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, 

pelatihan pelatihan serta penyediaan tenaga pembimbing 

keluarga. 

i) ReproduksiSehat. 

1) Program mi dilaksanakan dengan memberikan motivasi 

dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui 

pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan 

kesehatan ibu, bayi dan balita serta Iingkungannya. 

2) Untuk rnelaksanakan program tersebut kegiatan 

difokuskan pada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil, 
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penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada 

umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya. 

j) Sanitasi Lingkungan. 

1) Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, 

bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, 

jambanisasi, dan sanitasi Iingkungan di mesjid, mushalla, 

kantor, tempat umum, dan dalam keluarga melalui pintu 

dan bahasa agama. 

2) Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu 

disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan 

motivator, buku pegangan, modul, pedornan, 

pelatihanpelatthan. 

k) Penangguiangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan 

HIV/AIDS 

1) Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS 

dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral dan 

keagamaan, bukan melalui kondomisasi. 

2) tbimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang 

yang sudah terkena HIV/AIDS agar perilaku yang positif, 

dan khusnul khotimah. Bimbingan keagamaan diberikan 

kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan 

pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual 

dan tertular HIV/AIDS agar segera sadar dan memperbaiki 



32 
 

 
 

dirinya menuju perbuatan dan pekerjaan yang Iebih aman. 

Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada 

masyarakat yang masih bersih dan pengaruh PMS dan 

HIV/AIDS agar mengetahui bahaya penyebaran PMS dan 

HIV/AIDS serta upaya penanggulangannya. 

c. pembinaan Pangan Halal 

Masalah pangan halal akan menjadi masalah besar tatkala 

masyarakat meragukan kehalalan sesuatu produk makanan dan minuman 

yang menyatakan halal oleh produsen maupun inportirnya. Seperti kasus 

susu lemak babi pada beberapa waktu yang lalu. Untuk memastikan 

kehalalan produk tersebut. Departemen Agama memiliki tugas mengatur 

teknis perneriksaannya.
21

 

d. Penyuluhan Kemasyarakatan. 

Adalah program yang bertujuan memberikan penyuluhan 

keagamaan kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang 

memahami dan taat beragama. 

e. Kemesjidan. 

Sebagai aparat Departemen Agama di tingkat kecamatan, KUA 

berkewajiban memberikan bimbingan dalam mewujudkan ldarah, lmarah 

dan RI’ayah masjid. Selain itu juga mengkoordinir segala kegiatan 

keagamaan (Islam) di wilayahnya, meliputi penerangan/penyuluhan 

agama, bimbingan dan penyelenggaraan 

21
 Suhardi, PEMB1NAAN KELUARGA SAKINAH, Kementrian Agama Kontor Urusan 

Agama Kecamatan Bukit Raya 
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ibadah haji, serta membenkan dorongan dan motivasi serta pembinaan 

kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kehidupan beragama. 

Masjid tidak Ianya berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah saja 

akan tetapi juga dapat dijadikan tempat pembinaan keagamaan bagi kaum 

muslimin dan kegiatan lain yang bersifat keagamaan serta pengembangan 

kualitas hidup umat islam. Pengisian masjid dengan berbagi kegiatan 

keagamaan adalah dalam upaya memakmurkan masjid, syiar Islam dan 

dakwah islamiyah sehmgga kaum mushmin dapat beribadah dan 

bermasyarakat dengan benar dalam suasana pergaulan. yang berlandaskan 

akhlaqul karimah. 

Dalam tungasnya sebagai tempat ibadah, tentu saja masjid  

memiliki peranan mengenai kehusyuan masyarakat dalam beribadah. 

Maka dari itu diperlukan manajemen kemasjidan dalam rangka mengelola 

masjid sebagai tempat ibadali umat Islam. 

Program keija yang dilaksanakan: 

a) Melasanakan Pembinaan Standarisasi Masjid Ideal 

b) Melasanakan Pelayanan Pengukuran dan Kalibrasi Arah Kiblat. 

c) Mengadakan Pelatihan Pengurusan Jenazah kepada Pengurus 

Masjid, Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim. 
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f. Lembaga Keagamaan 

adalah program bimas islam yang bertanggung jawab untuk 

mengurus kelembagaan keagamaan sekota pekanbaru diantaranya (MDI, 

IKMI, IKADI, Itihadul Muballighim, MUI, NU, Muhammadiah, dll). 

Program kerjanya yaitu: 

a) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengurus BP4, MUI, LPTQ,DMI, 

IPHI, BHR, PHBI dan Lembaga / Ormas islam lainnya. 

b) Mengadakan kerja sama dengan MUI dalam bidang kerukunan umat 

beragama. 

c) Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan lembaga/instansi 

pemerintahan dalam peningkatan kualitasb kehidupan beragama di 

wilayah Kecamatan Tampan. 

F. MTQ 

Merupakan program nasional yang diselenggarakan melalui bimas 

islam sekota madya. 

Program kerja yaitu: 

a) Mengadakan MTQ dan STQ Tingkat Kecamata bersama para Istansi 

dan Lembaga Terkait. 

b) Melakukan Kooedinasi dengan penyuluh agama dan pengurus LPTQ 

Perihal Pembinaan Baca Tulis Quran (BTQ) pada Masyarakat. 
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5. Penelitian Terdahulu 

 Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian Efektivitas 

pembinaan keluarga sakinah pada pasangan suami istri di kantor urusan 

agama kecamatan tampan kota pekanbaru, maka peneliti membandingkan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu: 

Ida Kurniawati (2003) skripsi STAIN Salatiga Dengan Judul 

Analisis pembinaan keluagra sakinah pada pasangan pranikah di kantor 

Urusan Agama (KUA) kecamatan bringin kabupaten semarang tahun 

2012. 

 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kajian teori mengenai Efektivitas pembinaan 

keluarga sakinah pada pasangan suami istri di kantor urusan agama 

kecamatan tampan kota pekanbarudapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut: 

Adapun yang menjadi indikator efektivitas  layanan program 

pembinaan keluarga sakinah pada pasangan suamio istri. 

1. Masyarakat atau calon pengantin memperoleh layanan informasi 

tentang program pembinaan keluarga sakinah 

2. Masyarakat atau calon pengantin memahami tentang program yang 

diadakan oleh kantor urusan agama (KUA) 
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3. Masyarakat atau calon pengantin mengetahui tentang program 

yang diadakan oleh kantor urusan agama (KUA) 

4. Masyarakat atau calon pengantin mengatahui apa-apa saja yang 

harus dipersiapkan untuk melangkah ke kehiduapan berkeluarga. 

5. Masyarakat atau calon pengantin mengetahui langkat-langkah yang 

akan ditempuh untuk mengikuti program pembinaan keluarga 

sakinah. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan 

keluarga sakinah pada pasangan suami istri. Dapat dilihat melalui 

indikator-indikator berikut: 

1. Latar belakang pendidikan pagawai KUA 

2. Pengalaman 

3. Kepribadian pegawai KUA 

4. Metode layanan yang diberikan 

5. Fasilitas dalam memberikan layanan 

6. Waktu penyelenggaraan layanan. 

 


