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ABSTRAK 

 

Widodo, Ndita Angga Setia. 2019. Peran Penyuluh Agama Islam dalam 

Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam,  

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Lia Novina, M.H.I. 

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama, Keluarga Sakinah Mualaf 

Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang 

memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah 

keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami 

antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa 

hangatnya sebuah keluarga. Untuk menciptakan keluarga sakinah pada mualaf 

tentunya mereka membutuhkan seorang pembimbing yang selalu membimbing 

mereka untuk bisa terciptanya keluarga bahagia dalam keluarganya. 

Untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana 

upaya Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, 2) Bagaimana implikasi pembinaan penyuluh 

Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan dalam 

membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo.  

Pendekatan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi 

penulis ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan 

serta di Kampung Kristen Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 

upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam membentuk 

keluarga sakinah mualaf adalah dengan menggunakan metode wawancara bertatap 

muka secara langsung (face to face), kemudian dengan metode ceramah, metode 

bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode 

berkunjung ke rumah (home visit). Implikasi dari pembinaan keluarga sakinah 

mualaf tersebut dan dikaitkan dengan fungsi-fungsi penyuluh agama Islam 

mampu memahamkan para mualaf tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam dan 

juga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah 

tangga atau sakinah khususnya pada keluarga mualaf di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan 

kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Di mana semua itu bertujuan 

agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan 

sebagai makhluk-Nya,dan juga merupakan cara untukmengembangkan 

keturunan yangbisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya 

perbedaan jenis ini, dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia 

sebagai salah satu spesies tidak musnah.
1
 

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap 

pasangan suami isteri. Tak jarang pasangan suami isteri kemudian melakukan 

berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Keluarga sakinah adalah 

harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk 

menikah.Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan 

terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar 

individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa 

hangatnya sebuah keluarga. 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap 

anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal. Keluarga 

sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti saling 

                                                             
1
Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 51. 
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menyayangi, mencitai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, 

papan dan pangan. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina 

keluarga adalah gambaran dalam menegakan utuhnya sebuah keluarga yang 

mengharapkan keluarga sakinah. 

Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan 

kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu 

manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi. Setiap manusia yang 

hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan 

untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan 

lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya 

ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu 

ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu 

hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, 

dengan kata lain sebagai suami istri.  

                                                             
2
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: 

Arkola, t.th), 5. 
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Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak 

dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa 

ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sesuai dengan pasal (2) Bab II 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam 

adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah.  

Sedangkan dalam pasal (3) Bab II Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
3
 

Inti dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah 

mawadah dan rahmah. Senada dengan itu, Allah menganugerahkan lembaga 

perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan 

batin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan 

al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, 

yaitu sebagai berikut:  

 

                                                             
3
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 286. 
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a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; 

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan;  

c. Asas monogami terbuka;  

d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya;  

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;  

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri;  

g. Asas pencatatan perkawinan.
4
 

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi 

satu sama lain dan dengan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih 

sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan 

melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu 

bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal 

untuk selamanya, namun impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-

cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami 

istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu 

meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina 

kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup 

bermasyarakat. 

Peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah 

sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan mualaf yang masih lemah 

dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui 

                                                             
4
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7-8. 
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pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan 

hubungan antar pribadi suami isteri serta hubungan antar keluarga suami dan 

isteri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar 

keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang 

mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu 

dipahami oleh pasangan suami isteri yang baru memeluk agama Islam atau 

mualaf. 

Orang yang sudah menikah hidupnya tidak mungkin lepas dari orang 

lain, terutama orang terdekat, baik itu orang tua, saudara, teman ataupun 

tetangga. Hidup mereka sudah mulai menyatu dengan tatanan kehidupan 

masyarakat sekitar. Kadang juga terdapat masalah yang timbul dari luar, 

misalnya saja ikut campurnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga 

pasangan suami isteri mualaf yang itu memang tidak sejalan dengan 

komitmen pasangan suami isteri tersebut. Pernikahan pasangan suami isteri 

yang baru masuk Islam atau disebut mualaf merupakan fenomena yang tidak 

sedikit terjadi di Indonesia. Ini menjadi masalah yang pelik bagi pelaksana 

pernikahan di Indonesia. Karena tuntutan dalam keluarganya nanti yang akan 

menjadi masalah. Karena agama merupakan dasar melangkah dalam 

keluarga.  

Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber 

masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Seiring berjalannya waktu, 

pernikahan yang dilalui oleh pasangan suami isteri mualaf, sudah banyak 

memberikan hasil yang memuaskan terhadap perwujudan menjadi keluarga 



6 
 

 
 

sakinah. Peneliti merasa tertarik dengan pasangan mualaf karena kedua 

pasangan tersebut telah mengarungi kehidupan berkeluarga cukup lama dan 

mendapat cap dari beberapa temannya sebagai keluarga sakinah. Peneliti 

memilih subjek penelitian pasangan suami isteri yang baru masuk Islam atau 

mualaf karena sangat menentukan atau rentan terhadap kehidupan 

keagamaan yang sebelumnya dianut oleh masing-masing pasangan suami 

isteri. Tentunya subjek masih bingung dengan agama barunya, terutama 

dalam masalah pernikahan. Ditakutkan nanti pasangan suami isteri tersebut 

dalam mengarungi kehidupan berkeluarga banyak masalah karena beda 

pendapat. Berdasarkan pengamatan penyuluh Agama Islam, calon suami 

isteri yang salah satunya mualaf, ini memang masih belum punya bekal 

dalam mengarungi kehidupan berkeluarga Islam, pasangan suami isteri ini 

akan sangat rentan terhadap masalah keluarga berikutnya yang panjang dan 

berkelanjutan.
5
 

Dalam Penelitian  ini, peneliti mencoba mengupas tentang bagaimana 

peran penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah mualaf 

di kampung Kristen Desa Mrican, tentunya hal ini dilalui dengan berbagai 

kendala-kendala dan inilah yang menjadikan pelajaran bagi kita serta mampu 

mengambil hikmah dari setiap pengalamannya. Dari pernikahan pasangan 

suami isteri mualaf, kita bisa mengambil pelajaran kehidupan berumah 

tangga. 

                                                             
5
Siti Purwaningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Pebruari 2019. 
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Dapat diketahui bahwa di Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Dusun Trenceng yang mendapat julukan 

sebagai “Kampung Kristen”, data dari KUA Kecamatan Jenangan pada 

Tahun 2005 sampai 2018 terdapat 32 mualaf yang sudah melakukan ikrar 

untuk masuk Islam di KUA. Kebanyakan dari mualaf tersebut masuk Islam 

karena sebab perkawinan, meskipun ada sebagian yang memang murni ingin 

mendalami Agama Islam. Yang akan penulis teliti di sini adalah mualaf 

karena sebab perkawinan, dimana hal tersebut pihak laki-laki yang awalnya 

beragama Katholik kemudian ingin menikah dengan perempuan yang 

beragama Islam, otomatis pihak laki-laki tersebut harus masuk Islam terlebih 

dahulu. 

Melihat latar belakang di atas, maka peneliti merasa penasaran dan 

ingin meneliti terkait upaya penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan 

Jenangan membentuk keluarga sakinah yang dalam hal ini pada warga 

binaan seorang mualaf, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut 

dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “PERAN PENYULUH 

AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH 

MUALAF (Studi di Desa Mrican,  Kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo) “. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam di KUA Jenangan dalam 

membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasi pembinaan Penyuluh Agama Islam di KUA 

Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan: 

1. Untuk menjelaskan upaya Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan 

Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan implikasi pembinaan Penyuluh Agama Islam di KUA 

Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta 

sistematis seputar peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan 
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Jenangan dalam upaya membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa 

Mrican. 

2. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pecinta penelitian 

hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan 

khususnya hukum Islam seputar kesakinahan keluarga mualaf. 

3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi 

penulis selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Dari penulusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa literatur yang 

membahas tentang nikah siri yang dilakukan dalam bentuk skripsi, antara 

lain: 

Pertama, karya ilmiah dari Siti Yulaikhah, mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang 

berjudul “Upaya BP4 dalam Bimbingan Islami terhadap mualaf di Kecamatan 

Turi Kabupaten Sleman”.
6
 Penelitian ini berupaya mengungkap tentang 

bagaimana pelaksanaan bimbingan Islami terhadap mualaf di BP4 Kecamatan 

Sleman. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bagaimana 

peran penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah mualaf. 

Kedua, karya ilmiah dari Ramlah Hakim, Jurnal dari Balai Penelitian 

dan Pengembangan Agama Makasar (2013) yang berjudul “Pola Pembinaan 

                                                             
6
Siti Yulaikhah,“Upaya BP4 dalam Bimbingan Islami terhadap Mualaf di Kecamatan 

Turi Kabupaten Sleman,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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Mualaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan”.
7
 Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pola pembinaan mualaf 

yang ditengarai belum optimal, baik yang diselenggarakan pemerintah 

maupun civil society khususnya lembaga keagamaan. Yang membedakan 

dengan penelitian penulis adalah tentang bagaimana peran penyuluh Agama 

Islam dalam membentuk keluarga sakinah mualaf. 

Ketiga, karya ilmiah dari Norman Ary Wibowo, mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2013) yang berjudul “Pengalaman Membina Keluarga Sakinah 

(Studi kasus pada dua pasangan suami isteri mualaf di Yogyakarta”.
8
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman membina keluarga 

sakinah pasangan suami isteri mualaf meliputi pengalaman peribadahan, 

pengalaman hubungan sosial, pengalaman mendidik anak dan pengalaman 

mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri. Yang membedakan dengan 

penelitian penulis adalah tentang bagaimana peran penyuluh Agama Islam 

dalam membentuk keluarga sakinah mualaf. 

Keempat, karya ilmiah dari Abdul Hadi Hidayatullah, mahasiswa 

jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang (2017) yang berjudul “Relasi Suami-Isteri Keluarga Mualaf dalam 

Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural 

                                                             
7
Ramlah Hakim,”Pola Pembinaan Mualaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi 

Selatan,” Skripsi (Makasar: Jurnal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013). 
8
Norman Ary Wibowo,”Pengalaman Membina Keluarga Sakinah Studi kasus pada dua 

pasangan suami isteri mualaf di Yogyakarta,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2013). 
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(Studi terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)”.
9
 Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana relasi suami-isteri keluarga mualaf 

dalam membangun keluarga harmonis di Kabupaten Situbondo perspektif 

teori fungsionalisme struktural. Yang membedakan dengan penelitian penulis 

adalah tentang bagaimana peran penyuluh Agama Islam dalam membentuk 

keluarga sakinah mualaf. 

Kelima, karya ilmiah dari Futmasepta Fanya Ulinnuha, mahasiswa 

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga (2017) yang 

berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam (Studi 

Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga”.
10

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana persepsi keluarga sakinah menurut mualaf, bagaimana 

upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga mualaf, dan bagaimana 

tinjauan keluarga mualaf dalm hukum Islam. Yang membedakan dengan 

penelitian penulis adalah tentang bagaimana peran penyuluh Agama Islam 

dalam membentuk keluarga sakinah mualaf. 

F. Metode Penelitian 

Dalam membahas masalah-masalah penelitian ini, diperlukan suatu 

metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan 

akurat. 

                                                             
9
Abdul Hadi Hidayatullah,”Relasi Suami-Isteri Keluarga Mualaf dalam Membangun 

Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Studi terhadap Keluarga Mualaf di 

Kabupaten Situbondo,” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017). 
10Futmasepta Fanya Ulinnuha,”Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum 

Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga,” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017). 
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Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan, antara lain: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (Field Research) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Mrican. Penelitian 

lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki 

gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga 

untuk penyusunan laporan ilmiah.
11

 

Berdasarkan pada permasalahan yang difokuskan penulis di atas, 

maka kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis, lisan 

dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 

diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara komprehensif, 

sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu kebutuhan. Pendekatan kualitatif digunakan 

dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama: 

penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda, kedua: pendekatan ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara penelitidan responden, ketiga: 

                                                             
11

Abdurrahmat Fathoni,”Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,” Skripsi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96. 
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pendekatan ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
12

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis 

sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar, 

sementara instrumen diluar itu penulis gunakan sebagai bahan 

pendukung. 

Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh 

dalam permasalahan peran Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa 

Mrican yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung 

dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga 

data dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan, tepatnya di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena 

didesa tersebut mayoritas warganya beragama Kristen yang selanjutnya 

desa tersebut dikenal dengan sebutan Kampung Kristen. Tetapi meskipun 

mayoritas beragama Kristen, ada sebagian warga yang masuk ke Agama 

Islam (mualaf). Mereka sudah melakukan ikrar masuk Agama Islam di 

                                                             
12

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati (Bandung: 

Alfa Beta, 2007), 32. 
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KUA Kecamatan Jenangan. Setelah para mualaf tersebut masuk Islam, 

mereka dibina oleh Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Jenangan dalam hal pembentukan keluarga 

yang sakinah berdasarkan Agama Islam. Oleh karena itu kita dapat 

mengetahui bagaimana peran penyuluh agama islam KUA Kecamatan 

Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf yang menjadi 

binaannya. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk meneliti peran Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

dalam membentuk keluarga sakinah mualaf, data yang dibutuhkan 

peneliti adalah upaya Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam 

membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamtan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dan pengaruh pembinaan Penyuluh 

Agama Islam KUA Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah 

mualaf di Desa Mrican Kecamtan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

 Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau 

keterangan secara langsung dari Instansi atau lembaga yang terkait 

yaitu:  

a) Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jenangan 

b) Kepala KUA Kecamatan Jenangan 
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c) Kepala Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

d) Mualaf (Binaan Penyuluh Agama Islam) Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan  

2) Data Sekunder 

 Dalam penelitian ini merupakan data yang penulis peroleh 

dari wawancara kepada masyarakat sebagai datatambahan yang 

telah penulis dapatkan, yaitu antara lain: 

a) Tokoh Masyarakat 

b) Naskah dan buku-buku terkait topik yang diangkat 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

  Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan memperoleh informasi.
13

Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya 

peneliti megajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal 

mungkin. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada 

Kepala KUA Kecamatan Jenangan (Ahmad Rofi’i, S.H.), Penyuluh 

Agama Islam KUA Kecamatan Jenangan Ibu Ifrotul Hidayah 

(penyuluh Agama fungsional) dan Ibu Sri Purwaningih (penyuluh 

agama bidang keluarga sakinah), mualaf Dusun Trenceng Desa 
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S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113. 
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Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (mualaf yang 

paling lama memeluk Agama Islam).
14

 

b. Observasi  

  Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek 

(orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Disini peneliti mengamati penyuluh agama KUA Kecamatan 

Jenangan (penyuuh keluarga sakinah) dalam melaksanakan tugasnya 

membina keluarga sakinah pada warga binaan seorang mualaf di 

Desa Mrican Kecamatn Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

c. Teknik Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.
15

 Metode ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data mengenai peran penyuluh agama dalam membentuk 

keluarga sakinah mualaf di lingkungan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jenangan.
16

 

 

 

 

                                                             
14

Siti Purwaningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo. 11 Pebruari 2019.  
15

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 
16

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 151-153. 
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6. Analisis Data 

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat 

dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. 

Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan 

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau 

direncanakan secara saksama pula. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

  Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan 

sebagai pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data 

terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah peran penyuluh 

agama dalam membentuk keluarga sakinah mualaf yang penting dan 

fokus pada pokok permasalahan.
17

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

  Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.
18
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Ibid., 199. 
18

Ibid., 200. 
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c. Kesimpulan (conclusion drawing verfication)  

  Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian 

kegiatan dari kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama 

kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis 

suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun. Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.
20

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut:  

BAB I : Dalam bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, 
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Ibid., 210. 
20

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang 

masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan 

diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisi teori-teori 

penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. 

Teori ini adalah keluarga sakinah menurut Agama Islam, 

kriteria keluarga sakinah, pengertian mualaf, tugas dan 

wewenang Penyuluh Agama Islam. Teori ini merupakan hasil 

dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah 

dikaji. 

BAB III : Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang memuat data 

primer yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam 

hal ini sekilas tentang profil KUA Kecamatan Jenangan, upaya 

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jenangan dalam 

membentuk keluarga sakinah mualaf dan implikasi pembinaan 

Penyuluh Agama Islam di KUA Jenangan dalam membentuk 

keluarga sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV : Dalam bab ini merupakan pemaparan Analisis terhadap upaya 

yang dilakukan Penyuluh Agama Islam serta implikasi 

pembinaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jenangan 
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dalam upaya membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa 

Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

BAB V : Dalam bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan 

pembahasan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, MUALAF DAN 

PENYULUH AGAMA 

 

A. Keluarga Sakinah 

1. Pengertian Keluarga Sakinah 

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang 

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu 

dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup 

bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan 

melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling 

melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.
1
 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang 

dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan 

sejahtera lahir batin atau sakinah. 

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 

                                                             
1
Soelaeman, Pendidikan dalam Keluarga (Bandung: Alfabet, 1994), 152. 



22 
 

 

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 

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 keislaman, ketaqwaan dan akhlak mulia.
2
 

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah 

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Alquran surah 

Arrumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan 

kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. 

Pertama, litaskunuu illaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan 

ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan 

tenteram.Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami. 

Kedua, mawadah atau saling mencintai.Cinta bersifat subjektif yaitu 

untuk kepentingan orang yang mencintai. 

Ketiga, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang 

yang menjadi landasan bagi cinta.Cinta semakin lama semakin kuat dan 

mantap.Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan 

muda, sedangkan kasih sayang yang mendominan cinta.
3
 

 

                                                             
2
Bimas Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2011), 21. 
3
 Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga 

Sakinah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 104. 
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Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah: 

a. Kehidupan beragama dalam keluarga. 

b. Mempunyai waktu untuk bersama. 

c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota 

keluarga. 

d. Saling menghargai satu dengan yang lain. 

e. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai 

kelompok. 

f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan 

secara positif dan konstruktif.
4
 

3. Kriteria Keluarga Sakinah 

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun 

kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra 

Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan 

Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai 

berikut: 

a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan 

melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, 

seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan 

kesehatan. 

                                                             
4
Ibid., 105. 
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b. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan 

material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan 

keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan 

dengan lingkungannya. 

c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu 

mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung 

dan sebagainya. 

d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial 

psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu 

menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 

e. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul 

karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan 
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pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi 

lingkungannya.
5
 

4. Kriteria Sakinah Menurut Agama Islam 

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah 

memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari 

segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat 

terhadap ajaran Allah danRasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan 

mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-

Qur’an, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani ghaib, hari 

pembalasan serta mengimani qadla dan qadar, sehingga ia berupaya untuk 

mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi 

ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang 

wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya. Demikian 

pula mampu melaksanakan ibadah sunnah seperti shalat dhuha, puasa sunnah 

senin dan kamis dan sebagainya.
6
 

Dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, 

memahami, dan memperdalam ajaran Islam, taat melaksanakan tuntunan 

akhlak yang mulia, di samping itu kondisi rumahnya islami.Di samping itu 

pendidikan keluarga, dalam suatu keluarga, orang tua mempunyai kewajiban 

untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota 

keluarga, membudayakan suka membaca, mendorong anak-anak untuk 

                                                             
5
 Bimas Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah , 21-23. 

6
 Imam Musbikin, Membangun Rumah Tangga Sakinah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2007), 8. 
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melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai 

tingkat sarjana. 

Selanjutnya kesehatan keluarga, semua anggota keluarga menyukai 

olahraga, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera 

menggunakan pertolongan puskesmas atau dokter, mendapatkan imunisasi 

pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah 

sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancer, 

lingkungan rumah bersih ada saluran pembuangan air, tidak terdapat sarang 

nyamuk atau sebagainya. 

Kemudian ekonomi keluarga, suami atau isteri mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran 

tidak melebihi penghasilan yang cukup mampu menabung, kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
7
 

Terakhir hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami 

istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, 

saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling 

memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak orang tua 

mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, 

bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas 
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mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu 

menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar. 

Begitu pula hubungan anak dan orang tua, anak terhadap orang tua 

berkewajiban menghomati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih 

sayangnya terhadap orang tua dan tak kalah pentingnya si anak selalu 

mendoakannya.Sedangkan hubungan degan tetangga, diupayakan menjaga 

keharmonisan dengan jalan saling menolong, menghormati, mempercayai dan 

mampu ikut berduka atas duka tetangganya, mampu tidak bermusuhan dan 

mampu saling memaafkan.
8
 

Dalam buku yang berjudul “Keluarga Mashlahah” yang ditulis oleh 

Yusdani dan Muntoha, untuk mencapai ideal sakinah mawaddah wa rahmah, 

(samara) ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga 

samara, mencakup aspek internal (ke dalam), dan eksternal (keluar). Aspek ke 

dalam mencakup: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam 

menyelesaikan persoalan, mahabbah ( kecintaan), al-adalah (keadilan), dan 

al-ma’ruf (mempergauli dengan baik, dan lain-lain. Sedangkan aspek keluar 

yang terpenting adalah prinsip bertetangga dengan baik, hal ini dibahas di 

bagian sendiri.
9
 

Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya 

ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun 

keseluruhan anggota rumah tangga.Rumah tangga islami adalah sebuah 

                                                             
8
Ibid.,10. 

9
 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 

183. 
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rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah.Mereka bertemu dan 

berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, 

serta saling menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, 

karena kecintaan mereka kepada Allah.
10

 

B. Mualaf 

1. Pengertian Mualaf 

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah 

imannya.
11

mualaf dibagi menjadi dua, yaitu mualaf muslim dan mualaf 

non muslim.  

a. Hanafi, mualaf adalah mereka yang tidak diberi zakat sejak masa 

khalifah pertama.  

b. Maliki, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir 

yang ada harapan untuk masuk Islam.  

c. Hanbali, mualaf adalah orang yang berpengaruh kepada lingkunagn 

sekitarnya, sedang ia ada harapan masuk Islam atau ditakuti 

kejahatannya atau orang Islam yang ada harapan imannya akan 

bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam 

karena pengaruhnya.  

d. Syafi’I, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya 

belum teguh; orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya apabila ia 

diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam; orang Islam 

                                                             
10

 Cahyadi Takariawan, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami (Solo: PT Era Adicitra 

Intermedia, 2011), 36. 
11

 Eneng, “Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab,” dalam 

https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/, (diakses pada 

tanggal 13 Maret 2019, jam 20.25).  

https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/
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yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau ia diberi zakat maka 

orang islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada dibawah 

pengaruhnya; orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti 

zakat.
12

 

2. Syarat dan Tata Cara Menjadi Mualaf 

Menurut syariah, masuk islam atau menjadi seorang muslim itu 

adalah sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat 

syahadat saja, yaitu kesaksian bahwasannya Tidak ada Tuhan selain Allah 

dan Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi wassala adalah utusan Allah. 

Adapun lafadz dari dua kalimat syahadat tersebut adalah : 

 

 أشهُد أْن ال إلَه إال اهللُ وأشهُد أنَّ حممًدا رسوُل اهللِ 

Artinya “Aku bersaksi tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah. 

Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah.” 

Pada dasarnya, pengucapan kalimat dua syahadat tersebut bisa 

dilakukan sendiri, tetapi akan jauh lebih baik jika hal tersebut dilakukan di 

hadapan orang lain yang bertindak sebagai saksi. Mengapa demikian? 

Karena hal ini akan bertujuan agak orang lain bisa mengetahui identitas 

keislamannya, dan hal itu nantinya akan berkaitan dengan hak-hak orang 

yang telah menjadi mualaf, seperti hak atas warisan, hak untuk menikah, 

pemakaman, dan lain sebagainya. 

                                                             
12

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 

2006), 30-31. 
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Selain itu, para ulama juga menyarankan agar calon mualaf 

tersebut meminta bantuan kepada ustadz, ulama, maupun pada seorang 

kiai untuk memandunya dalam proses menjadi mualaf. Sebaiknya para 

calon mualaf memilih kiai atau ulama yang tidak berasal dari golongan 

wahabi, karena ditakutkan justru para ulama tersebut akan mengantarkan 

mereka ke jalan yang sesat. 

Membaca dua kalimat syahadat juga tidak harus dilakukan di 

tempat khusus seperti Masjid. Akan tetapi dapat dilakukan di manapun, 

misalnya di kantor, sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya. 

Setelah mengucapkannya, maka itu berarti orang tersebut telah sah 

menjadi seorang muslim, dan ia diwajibkan untuk mengikuti segala yang 

diperintahkan oleh Allah SWT dalam rukun islam seperti menjalankan 

shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji, 

membayar zakat, dan lain sebagainya serta menjauhi segala larangan-

Nya.
13

 

C. Penyuluh Agama 

1. Pengertian Penyuluh Agama 

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan 

                                                             
13

Dini Lidya, “Pengertian Dasar Islam,” dalam https://dalamislam.com/dasar-

islam/mualaf, (diakses pada tanggal 13 Maret 2019, jam 20.17). 

https://dalamislam.com/dasar-islam/rukun-islam
https://dalamislam.com/dasar-islam/mualaf
https://dalamislam.com/dasar-islam/mualaf
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penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Instansi Pembina 

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah Departemen Agama.
14

 

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama 

a. Tugas Penyuluh Agama 

Tugas Pokok Penyuluh Agama sesuai ketentuan Keputusan 

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 

adalah melakukan dan mengembagkan kegiatan bimbingan atau 

Penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama. 

Dari sisi tugas kepenyuluhan, sekurangnya ada tiga tugas yang 

diemban penyuluh agama, yaitu: 

a. Bimbingan pengalaman agama. Bimbingan pemahaman dan 

pengalaman agama Islam harus lebih ditingkatkan mengingat bahwa 

seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman 

dan pengalaman agama baik disebabkan pengaruh dari dalam maupun 

pengaruh dari luar agama Islam itu sendiri. Perwujudannya ditandai 

dengan munculnya aliran-aliran atau sikap ekstrim dengan menentang 

tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Menyampaikan gagasan pembangunan. Pembangunan merupakan 

realisasi pengalaman ajaran agama, karenanya pembangunan 

hendaklah dapat memberikan kemudahan, kemakmuran dan 

kesejahteraan lahir batin kepada para pemeluk agama. 
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 Faiz Fayadi, DKK, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 5. 
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c. Meningkatkan kerukunan hidup beragama. Pembangunan yang 

berhasil akan membutuhkan keikutsertaan masyarakat baik sebagai 

subjek pembangunan sekaligus sebagai objek pembangunan. Hal ini 

membutuhkan suasana yang kondusif bagi terlaksananya upaya 

tersebut. Oleh karena itu kerukunan hidup beragama yang 

dicerminkan melalui trilogi kerukunan hidup beragama akan menjadi 

indikator terhadap terciptanya suasana yang kondusif untuk usaha 

pembangunan bangsa yang dilakukan masyarakat.
15

 

Tugas penyuluh agama berkaitan dengan penyuluhan 

pembangunan, meliputi dua hal sebagai berikut: 

a. Memberikan penerangan tentang program-program pemerintah 

melalui bahasa agama guna meningkatkan peran serta umat dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

b. Pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan kehidupan dan 

penghidupannya agar maju dan mandiri melalui karsa swadaya 

masyarakat.  

Penyuluh agama sebagai pemuka agama dan pelaku dakwah selalu 

membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat 

baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.   Penyuluh agama juga 

menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk 

memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasihatnya. Penyuluh 

agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam 
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Bimas Islam, Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2017), 5.  
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masalah agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dalammasalah 

kenegaraan dengan usaha mensukseskan program pemerintah. 

Dengan demikian, tugas penyuluh agama bukan semata-mata 

melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, 

akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan maupun 

penerangan tentang berbagai program pembagunan. Tugas pokok 

penyuluh agama yang sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan 

penyuluh agama di masyarakat dengan kompetensi yang diharapkan 

sesuai kebutuhan.
16

 

b. Fungsi Penyuluh Agama 

Fungsi penyuluh agama Islam sangat penting dalam 

melaksanakan kegiatan pembinaan mewujudkan keluarga sanikah 

mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 

diantaranya: 

1) Fungsi informatif dan edukatif, ialah penyuluh agama Islam 

memposisikan sebagai da’i yang berkewajiban mendakwahkan 

Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. 

2) Fungsi konsultatif, ialah penyuluh agama Islam menyediakan 

dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga 

maupun sebagai anggota masyarakat umum. 
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Ibid., 7.  
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3) Fungsi advokatif, ialah penyuluh agama Islam memiliki tanggung 

jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan 

terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan 

dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan 

merusak akhlak.
17

 

3. Jenis Kelompok Sasaran/Binaan Penyuluh Agama 

Untuk keperluan penentuan kelompok sasaran Penyuluh Agama 

dapat melakukan pembagian kelompok dengan pembagian sebagai 

berikut: 

a. Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari kelompok: 

1) Masyarakat pedesaan 

2) Masyarakat transmigrasi 

b. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok: 

1) Komplek perumahan, 

2) Real estate, 

3) Asrama, 

4) Daerah pemukiman baru, 

5) Masyarakat pasar, 

6) Masyarakat daerah rawan, 

7) Karyawan instansi pemerintah/swasta Tk. Kabupaten/Provinsi, 

8) Masyarakat industry dan masyarakat sekitar kawasan industry. 

 

                                                             
17

Ibid., 8.  



35 
 

 

c. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari: 

1) Cendekiawan terdiri dari kelompok: 

a) Pegawai/karyawan instansi pemerintah 

b) Kelompok profesi 

c) Kampus/masyarakat akademis 

2) Generasi muda terdiri dari kelompok: 

a) Remaja dan pemuda masjid/gereja/pura/vihara 

b) Karang taruna 

c) Pramuka 

3) Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) terdiri dari kelompok: 

a) Majlis taklim 

b) Pondok pesantren 

c) Taman pendidikan al-Qur’an/taman kanak-kanak al-Qur’an 

d) Persatuan kaum wanita dari pura/gereja 

e) Pesantian untuk penyuluh agama Hindu 

4) Binaan khusus terdiri dari kelompok: 

a) Panti rehabilitasi/ pondok sosial 

b) Rumah sakit 

c) Masyarakat gelandangan dan pengemis 

d) Kelompok masyarakat khusus 

e) Lembaga permasyarakatan 

f) Calon jamaah haji dan pasca haji 
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5) Daerah terpencil dari kelompok: 

a) Masyarakat daerah terpencil 

b) Masyarakat suku terasing
18

 

 

                                                             
18

 Faiz Fayadi, DKK, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama, 19-20. 
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BAB III 

PERAN PENYULUH AGAMA KUA KECAMATAN JENANGAN DALAM 

MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MUALAF 

 

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan satu 

KUA dibawah wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

Secara geografis KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terletak 

di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Tabel 1 

Wilayah KUA Kecamatan Jenangan 

N a m a  : KUA Kecamatan Jenangan 

Alamat : Jl. Raya Jenangan No. 147, 

Krajan I, Jenangan, Ponorogo, 

Jawa Timur, Telp. (0352) 531161    

Email : kuajenanganpo@gmail.com 

Desa : Jenangan 

Kecamata : Jenangan 

Kabupaten  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

Jarak ke kota Provinsi   : 130 Km 

Jarak ke Pemkab Ponorogo : 11 Km 

Jarak ke Kemenag Kabupaten 

Ponorogo 

: 9.1 Km 

Jumlah Pegawai  : a. Penghulu 2 orang (1 

merangkap kepala KUA) 

b. Staf  4 orang (2 PNS/ASN, 

dan 2 Honorer) 

c. Penjaga 1 orang (Honorer) 

Jumlah PPAI   : 1 orang 

Jumlah Penyuluh Agama Islam : Penyuluh Agama Honorer 8 orang 

mailto:kuajenanganpo@gmail.com
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Luas tanah dan bangunan : 170 M2 dan luas bangunan 150 

M2 

Status tanah dan bangunan : Tanah Wakaf, Hak guna 

bangunan 

Kondisi Bangunan  : Baik 

Jumlah ruangan  : 6 Ruang 

Jumlah Kamar mandi/WC : 1 ruang 

Ruang Balai Nikah  : Belum ada 

Ruang Kepala   : Ada 

Ruang Administrasi  : Ada 

Ruang Penghulu/pelayanan NR : Ada 

Ruang arsip/dokumentasi : Ada 

Ruang/Fasilitas SIMKAH : Ada 
Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

 

Tabel 2 

Luas Wilayah Menurut Desa (KM) 

No Desa Luas Wilayah ( Km ) 

1. Setono 5.2 

2. Singosaren 7.2 

3. Mrican 7.0 

4. Plalangan 4.3 

5. Nglayang 3.3 

6. Jenangan 0.85 

7. Jimbe 1.6 

8. Ngrupit 4.0 

9. Pintu 3.4 

10. Sedah 3.2 

11. Panjeng 1.5 

12. Sraten 2.2 

13. Semanding 3.2 

14. Tanjungsari 3.5 

15. Paringan 7.2 

16. Wates 8.0 

17. Kemiri 5.4 
Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 
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2. Visi dan Misi 

KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai visi 

dan misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya pelayanan masyarakat Jenangan yang unggul 

Taqwa, Toleran, Rukun dan Sejahtera Jasmani Rohani di bidang 

Kepenghuluan, Wakaf, Kemasjidan dan terciptanya Hubungan yang 

Sinergi dan Harmonis antar lembaga dan masyarakat. 

b. Misi 

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai mana tersebut 

dibawah ini: 

1) Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kepenghuluan. 

2) Meningkatkan Pelayanan BP4 dan keluarga sakinah. 

3) Meningkatkan Pelayanan Perwakafan. 

4) Meningkatkan Pelayanan di bidang Pembinaan Syari’ah dan 

Produk halal.. 

5) Meningkatkan Pelayanan prima di bidang Kemasjidan. 

6) Meningkatkan Pelayanan prima di bidang Kemitraan dan Hisab 

Rukyat. 

7) Meningkatkan Pelayanan prima di bidang Pembinaan Haji. 

8) Meningkatkan hubungan yang sinergi dan harmonis, lintas 

sektoral dan LPTQ. 
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9) Terciptanya kerukunan antar umat beragama.
1
 

3. Data Pegawai KUA 

Berikut ini adalah data-data pegawai di KUA Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo: 

Tabel 3 

Data Pegawai KUA Kecamatan Jenangan 

NO NAMA NIP L/P 
PNS/NON 

PNS 
JABATAN 

1 Ahmad Rofi’i, 

S.H. 

1979011620

05011005 

L PNS Kepala 

Merangkap 

Penghulu 

2 Drs. Samijo 

Hartanto 

1965102420

05011001 

L PNS Penghulu 

3 Siti Luzainati 1967041995

032002 

P PNS Staf 

4 Dra. Imbang 

Fivtiani 

1963061919

83032001 

P PNS Staf 

5 Dina Invita  P NON PNS Staf 

6 Yunia 

Fitriastuti 

 P NON PNS Staf 

7 Ahmad Virjon  L NON PNS Penjaga 

Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

 

4. Data Penyuluh Agama Islam 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan KUA, 

Penyuluh Agama Islam Kecamatan tediri dari Penyuluh Agama Islam 

fungsional dan Penyuluh Agama Islam honorer yang sama-sama 

mengemban tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

lingkupan wilayah binaan KUA Kecamatan Jenangan terdiri dari 9 

Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari satu orang Penyuluh Agama 

                                                             
1 Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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Islam fungsional dan delapan orang Penyuluh Agama Islam honorer yang 

bertugas di tujuh belas Desa di Kecamatan Jenangan. 

Adapun Penyuluh KUA Kecamatan Jenangan, ialah:
2
 

a. Ifrotul Hidayah, Penyuluh Agama Islam fungsional; 

b. Samuri, S.Pd.I pada bidang pemberdayaan wakaf; 

c. Nugroho Noto Diharjo, S.HI pada bidang radikalisme dan  aliran 

sempalan; 

d. M. Munir, S.Ag pada bidang kerukunan umat beragama; 

e. Katmiatin, S. Ag pada bidang Baca Tulis Al-Qur’an; 

f. Putra Davit Mahendra, S.Pd.I pada bidang produk halal; 

g. Sri Purwaningsih pada bidang keluarga sakinah; 

h. M. Wahyu Semin, S.Pd.I pada bidang NAPZA/HIV AIDS; 

i. Wiwik Ruslinawati, S.HI pada bidang pengelolaan zakat. 

5. Data Mualaf Desa Mrican Kecamatan Jenangan  

Jumlah masyarakat Islam (Tahun 2017) di Kecamatan Jenangan 

sebanyak 60.994 orang dan masyarakat Protestan sebanyak 635 yang 

banyak tersebar di Desa Mrican, yakni 600 jiwa penduduk. Sesuai data 

yang dimiliki KUA, terdapat 32 kertas ikrar masuk Islam yang terdiri dari 

19 orang laki-laki dan 13 orang perempuan yang didominasi masyarakat 

Desa Mrican. Berikut data mualaf yang ada:
3
 

 

 

                                                             
2
 Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

3 Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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Tabel 4 

Data Mualaf KUA Jenangan 

No. 
NAMA 

AGAMA 

SEBELUMNYA 
ALAMAT 

1. Purnomo Sidi Katholik Kel. Singosaren 

2. 
Agung Rianto Kristen 

Rt. 5/2 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

3. 
Purnomo Kristen 

Rt. 02/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

4. 
Linda Puspitasari Kristen  

Rt. 05/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

5. 
Ratnasari Kristen  

Rt. 04/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

6. 
Agatha Soini Katholik 

Rt. 02/02 Dkh.. Krajan 1, 

Jenangan 

7. 
Tri Yaningsih Kristen 

Rt. 02/02 Dkh.. 

Trenceng, Mrican 

8. Hendri Setiawan Kristen  Mrican 

9. Martinus 

Antonius Maria  

De Boer 

Kristen  

DE WYNGAERDEN 5-

8405 BT LUXWOUDE 

Belanda 

10. Reni Agustina Kristen  Mrican 

11. Budi Sulisno Kristen  Mrican 

12. Katrin Widati Kristen  Mrican 

13. Devik Rahayu Kristen  Mrican 

14. Agustrianto Kristen  Mrican 

15. 
Teng Ming Hui Hindu  

Ds. ShulinTaisuenCe- 

Taiwan  

16. 
Ariyo Sasminto Kristen  

Rt. 02/02 Trenceng, 

Mrican 

17. Prita Caesar 

Meydia 
Kristen  Kel. Singosaren 

18. Suyantini Kristen  Mrican 

19. Maria Theresia 

Nita 

Sulistiyaningdiah 

W 

Katholik 
Jl. Kalimantan RT. 01/02 

Jenangan 

20. 
Sunti Kristen  

Rt. 04/02 Trenceng, 

Mrican 

21. 
Sodi Kristen  

RT. 05/02 Trenceng, 

Mrican 
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22. Sunarmi Kristen  Trenceng, Mrican 

23. Coy Yong Hee 

(Ahmad Goh 

Yon Ghee) 

Budha 
BLK Bukit Pnajnag Ring 

Road Singapore  

24. Chen Cing Lung 

(ahmad Cheng 

Ching Lung) 

- 
Taitung city renerlchie 

41 shiang 8 hoo Taiwan 

25. Sri Boorom 

Somporn 
Budha Jenangan 

26. 
Karwono Kristen  

Rt. 01/02 trenceng, 

mrican 

27. 
Lo Shih Chan Budha 

Kel. Al shikec. Hu 

koukab. Hsinzhu 

28. AdriOktawira Kristen  Kel. Singosaren 

29. 

Lee Ming Chung  Budha 

Shengchun Road 

CHAO2HO Cheng, 

Taiwan  

30. 
Novi Kristanto Kristen  

Rt. 04/02 Trenceng, 

Mrican 

31. 

Supiandi Kristen  

Kuala Buayan 

Kec.Meliau Kab. 

Sanggau 

32. Sukati Kristen  Mrican 

Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 

 

 

Dari data 32 mualaf yang tercatat di KUA Kecamatan Jenangan, 

fokus peneliti adalah mualaf yang berada di Dusun Trenceng Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang berjumlah 19 mualaf, 

dan  ini merupakan binaan para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan.  
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Tabel 5 

Data Keluarga Mualaf Desa Mrican 

No. NAMA 
AGAMA 

SEBELUMNYA 
ALAMAT 

1. Agung Rianto Kristen 
Rt. 5/2 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

2. Purnomo Kristen 
Rt. 02/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

3. Linda Puspitasari Kristen 
Rt. 05/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

4. Ratnasari Kristen 
Rt. 04/02 Dkh. Trenceng, 

Mrican 

5. Tri Yaningsih Kristen 
Rt. 02/02 Dkh.. 

Trenceng, Mrican 

6. Hendri Setiawan Kristen Mrican 

7. Reni Agustina Kristen Mrican 

8. Budi Sulisno Kristen Mrican 

9. Katrin Widati Kristen Mrican 

10. Devik Rahayu Kristen Mrican 

11. Agustrianto Kristen Mrican 

12. Ariyo Sasminto Kristen 
Rt. 02/02 Trenceng, 

Mrican 

13. Suyantini Kristen Mrican 

14. Sunti Kristen 
Rt. 04/02 Trenceng, 

Mrican 

15. Sodi Kristen 
RT. 05/02 Trenceng, 

Mrican 

16. Sunarmi Kristen Trenceng, Mrican 

17. Karwono Kristen 
Rt. 01/02 trenceng, 

mrican 

18. Novi Kristanto Kristen 
Rt. 04/02 Trenceng, 

Mrican 

19. Sukati Kristen Mrican 

Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. 
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B. Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf di 

Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

1. Upaya Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Jenangan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf di Desa 

Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo  

Keluarga sakinah mawadah dan rahmah adalah ungkapan yang 

sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka 

yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan 

ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang 

pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara 

pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) 

adalah impian setiap orang. 

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah khususnya di 

kalangan mualaf, Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan menerapkan 

beberapa upaya, antara lain dengan melakukan penyuluhan rutin ke 

Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan. Desa itu memang 

terkenal  dengan kampung Kristen,  karena memang di Desa tersebut 

sebagian masyarakatnya beragama Kristen. Meskipun demikian, sebagian 

masyarakat Kristen tersebut sudah memeluk agama Islam dengan 

menyatakan Ikrar masuk Islam di KUA Jenangan. 

Dalam mensukseskan sebuah penyuluhan perlu adanya upaya yang 

tepat dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh penyuluh 
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itu sendiri. Hal ini juga termasuk dalam melakukan penyuluhan dengan 

materi tentang keluarga sakinah. Perlulah menggunakan upaya yang tepat 

sehingga penyuluhannya dapat terlaksana dengan sukses. Ibu Sri 

Purwaningsih selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Jenangan 

memaparkan: 

“Kalau menurut buku pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS 

yang kami punya, materi atau kurikulum Penyuluh Agama Islam 

khususnya bidang perkawinan dan keluarga sakinah, itu meliputi 

membuat program pembinaan/kursus pra nikah, menjelaskan 

pengertian keluarga sakinah, menjelaskan bagaimana membangun 

rumah tangga dengan al-qur’an dan Sunnah Nabi, membangun 

rumah tangga dengan kasih sayang, mengelola konflik dalam 

rumah tangga, menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah, 

menyiapkan generasi yang tangguh, memahami hak dan 

kewajiban suami istri, dan terakhir melakukan evaluasi kegiatan. 

Upaya kami selama ini melalui majelis taklim, dimana 

didalamnya kami sampaikan bebarapa kiat-kiat bagaimana supaya 

keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga sakinah. 

Sebulan sekali bahkan dua kali kami mengadakan majelis taklim 

tersebut di sana. Lain itu kami juga berkunjung ke rumah para 

mualaf kadang seminggu sekali untuk mengetahui keadaan 

keluarga mereka. Karena agenda kami ada agenda bulanan dan 

mingguan.”
4
 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang 

dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah 

mualaf yaitu sesuai buku pedoman Penyuluh Agama Islam. Di dalamnya 

memuat materi membuat program pembinaan/kursus pra nikah, 

pengertian keluarga sakinah, membangun rumah tangga dengan Al-qur’an 

dan Sunnah Nabi, membangun rumah tangga dengan kasih sayang, 

mengelola konflik dalam rumah tangga, menyiapkan keturunan yang 
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sholeh/sholehah, menyiapkan generasi yang tangguh, memahami hak dan 

kewajiban suami istri, dan melakukan evaluasi kegiatan. 

Secara umum upaya adalah cara yang dilakukan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam 

menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak 

kepada tersuluh, maka perlu menggunakan upaya yang tepat. Adapaun 

upaya-upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

antara lain adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu cara atau teknik yang 

digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-

fakta mental/kejiwaan (psikis) yang ada pada diri para klien, dalam 

hal ini adalah para mualaf Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, binaan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan. 

Wawancara dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah di saat ada binaan Penyuluh Agama 

Islam mendapati masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka 

dan secara umum wawancara ini dilakukan secara interpersonal (face 

to face). Seperti yang disampaikan Penyuluh Agama Islam Honorer 

KUA Jenangan, Ibu Sri Purwaningsih: “Upaya yang kami lakukan 

dalam pembinaan keluarga sakinah di sana yang pertama dengan 

wawancara mas. Sebelumnya ketika kami bimbingan ke sana kami 

bertanya kepada mereka apakah ada masalah di dalam rumah 
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tangganya. Ketika mualaf binaan kami bercerita sedang ada masalah, 

maka kami wawancarai dengan baik supaya tahu apa masalahnya dan 

bagaimana menyelesaikan masalah tersebut”.
5
 

b. Ceramah  

Ceramah merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan 

penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan 

lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang 

banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang 

penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Dalam melakukan 

bimbingan keluarga sakinah pada mualaf di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo, Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan menggunakan metode ceramah, dalam hal ini ceramah 

dilakukan ketika jadwal kegiatan bimbingan rutin sebulan sekali pada 

sebuah majelis taklim. Ibu Ifrotul Hidayah memaparkan:  

“Kami disana mengadakan kegiatan rutin sebulan sekali 

bahkan dua kali, yaitu berupa majelis taklim mas. Na, dalam 

majelis taklim tersebut biasanya kita isi dengan ceramah-

ceramah keagamaan, pengetahuan-pengetahuan tentang 

masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji 

dan lain-lain. Tidak hanya itu mas, disitu juga kami sampaikan 

terkait bagaimana mewujudakan keharmonisan di dalam 

berkeluarga, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan 

seorang suami maupun istri, dan juga hal-hal yang harus 

dihindari dalam sebuah keluarga”.
6
   

 

  

                                                             
5
 Sri Purwaningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juni 2019. 

6
 Ifrotul Hidayah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Juni 2019. 
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c. Keteladanan 

Yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan 

keteladanan lansung, sehingga anggota binaan akan tertarik untuk ikut 

kepada apa yang dicontohkan penyuluh. Metode penyuluhan ini dapat 

dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara 

bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan 

manusia. Para Penyuluh  Agama Islam KUA Jenangan menggunakan 

metode ini dengan mempraktekkan apa yang diajarkan kepada para 

mualaf binaan mereka dengan gerakan langsung dan disaksikan oleh 

para mualaf binaan mereka. Salah satu mualaf bernama Bapak 

Karwono menjelaskan:  

“Dalam kunjungan ke desa kami, Penyuluh Agama KUA 

Jenangan itu tidak hanya menjelaskan materi-materi di 

ruangan saja mas, tetapi juga langsung dipraktekkan. Waktu 

itu kami pernah diajari bagaimana cara wudhu, kemudian 

bagaimana gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat, 

dan lain-lain mas. Dan itu kami disuruh mempraktekkan 

langsung di mushola mas. Jadi menurut saya, saya lebih cepat 

faham apa yang disampaikan para penyuluh agama KUA 

Jenangan itu dengan langsung diberi contoh dan lansung kami 

praktekkan mas”.
7
 

     

d. Silaturahmi (home visit)  

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan 

kunjungan kepada dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada 

para binaan. Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang 

mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu 

membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dan 
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membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan 

sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling 

merupakan “hubungan membantu”, dimana konselor memberikan 

kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari 

masalah yang dihadapi kliennya untuk dapat menemukan solusi dari 

masalah yang dihadapinya sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari 

sebelumnya.  

Salah satu kegiatan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

adalah mendatangi rumah para mualaf binaan mereka. Kunjungan 

tersebut sering mereka lakukan untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan para binaan mereka. Metode kunjungan rumah ke 

rumah tersebut merupakan upaya yang paling efektif dalam tujuan 

pembentukan keluarga sakinah pada mualaf binaan mereka. Karena 

mereka bisa bertatap langsung dan bisa bercerita menyampaikan 

masalah-masalah serta solusi-solusi penyelesaian masalah yang baik. 

Ibu Sri Purwaningsih memaparkan:  

“Selain kegiatan majelis taklim, kami para penyuluh juga 

sering datang ke rumah para mualaf di sana mas. Itu yang 

paling sering kami lakukan karena itu lebih efektif mas. Kita 

bisa mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi dengan 

curhat-curhat, cerita-cerita, dan kami memberikan arahan 

kepada mereka supaya masalah-masalah yang mereka hadapi 

bisa segera diselesaikan”.
8
  

Dari upaya-upaya di atas, Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

dapat memilih, memadukan, atau berinovasi dengan metode yang ada 

dalam kegiatan pembinaan, pembimbing serta penyuluhan keluarga 
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sakinah khususnya bagi para mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Hal ini bertujuan agar penyuluhan yang 

dilaksanakan sesuai dengan kehendak dari Penyuluh Agama Islam, dan 

juga memberi efek yang positif bagi para mualaf agar tercipta kebahagiaan 

di dalam rumah tangga. 

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah pada mualaf di Desa 

Mrican tersebut pasti ada kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi 

para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan. Penjelasan dari narasumber 

kedua dari Penyuluh Agama Islam Honorer, Ibu Sri Purwaningsih: 

“Menurut saya kendalanya, mungkin dari pihak Kristen itu 

mengiming-iming para mualaf binaan kami supaya kembali ke 

Agama Kristen. Jadi mualaf yang hatinya belum yakin di Agama 

Islam, mereka rawan sekali kembali ke Kristen. Karena mereka 

para Kristen kerap memberi semacam bantuan atau sembako 

kepada mualaf. Oleh karena itu, kita para penyuluh Agama Islam 

harus rutin dan selalu memantau para mualaf binaan kami disana. 

Kalau ada rejeki, kita juga memberi uang atau jajanan kepada 

mereka supaya mereka tetap yakin di Agama Islam. Yang penting 

kita harus benar-benar memantau dan membimbing mereka 

dengan baik agar para mualaf binaan kami benar-benar menjadi 

keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai Agama Islam.  

Selain itu, mungkin karena sebagian dari anggota kami 

mempunyai kesibukan lain, jadi yang terjun tidak bisa lengkap 8 

orang, biasaya yang sering itu berempat, saya, Mbak Wiwik, Pak 

Samuri dan Pak Semin.”
9
 

Berdasarkan pemaparan tersebut, ketahui bahwa hambatan-

hambatan yang dihadapi para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

dalam memberikan konseling kepada para mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan yaitu adanya iming-iming atau ajakan-ajakan dari 

masyarakat Kristen yang menginginkan para mualaf agar kembali ke 

                                                             
9
 Sri Purwaningsih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juni 2019. 



52 
 

 

Agama Kristen. Mereka para mualaf yang iman dan hatinya belum kuat 

pada Agama Islam, akan terpengaruh oleh bujuk dan rayuan masyarakat 

yang beragama Kristen. Oleh karena itu, para Penyuluh Agama Islam 

harus bekerja keras dan memantau dan membimbing para mualaf agar 

mereka tetap berpegang teguh pada Agama Islam. Mereka harus rutin 

memberikan konseling dan arahan agar para mualaf tersebut menjadi 

keluarga muslim yang sakinah mawadah warahmah. Selain itu meskipun 

anggota dari Penyuluh Agama Islam itu tidak bisa terjun semua, tetapi 

mereka selalu ada untuk para mualaf binaannya yang ingin curhat 

sewaktu-waktu. Semua itu tidak lain hanya bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.   

2. Implikasi Pembinaan Penyuluh Agama KUA Jenangan dalam 

Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf di Desa Mrican Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Setiap upaya yang dilakukan seseorang tentunya ingin 

mendapatkan hasil yang baik. Dalam upaya pembentukan keluarga 

sakinah mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam dari KUA 

Jenangan, tentunya juga berharap para mualaf binaan mereka bisa hidup 

sejahtera dan bahagia di dalam rumah tangganya atau sakinah.  

Untuk mengetahui implikasi dari pembinaan yang dilakukan 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam membentuk keluarga 

sakinah pada mualaf yang berada di Dusun Trenceng Desa Mrican 
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Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, salah seorang dari mualaf 

yang kami wawancarai yaitu Ibu Sukati, menjelaskan:  

“Bu Aning dan penyuluh yang lain itu perhatian kepada kami mas, 

seringkali beliau menasehati kami, kalau kami tidak sholat atau 

tidak puasa itu dinasehati, katanya kalau nggak melaksanakan akan 

berdosa dan masuk neraka. Selain itu Bu Aning dan teman-

temannya juga sering datang datang kerumah kami mas, biasanya 

kami cerita-cerita dengan mereka, dan biasanya mereka juga 

menasehati kami, memberitahu kami bagaimana menjadi istri yang 

baik, bagaimana mendidik anak yang baik, dan lain-lain mas. 

Kemudian kami praktekkan dan kami bernar-benar merasakannya 

mas. Jadi hidup kita itu rasanya jadi ayem, tentrem, pokoknya Bu 

Aning dan teman-temannya itu membimbing kami dengan sabar 

dan tlaten, dan biasanya mereka memberikan arahan dan solusi-

solusi gitu mas”.
10

 

Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Penyuluh 

Agama Islam KUA Jenangan dianggap sangat berpengaruh baik pada 

mualaf binaan mereka. Dan mereka para mualaf juga merasakan bahwa 

rumah tangganya menjadi tenteramdan bahagia, mereka juga  mendapat 

perhatian dan nasehat baik dari para Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan tersebut.  

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Ariyo Sasminto, beliau juga 

seorang mualaf binaan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan:  

“Penyuluh Jenangan itu orangnya tlaten mas. Mereka mengajarkan 

kami mulai dari nol sampai kami benar-benar faham. Mereka 

sering berkunjug ke rumah kami mas, kami itu sering mengeluh ke 

penyuluh Jenangan mas, jadi mereka kerap kali datang ke rumah 

kami hanya sekedar bercerita dan curhat-curhat masalah keluarga. 

Dulunya saya dan istri saya itu jarang punya waktu bersama karena 

sibuk bekerja, dan setelah mendapat penjelasan dari penyuluh-

penyuluh dari KUA Jenangan bahwa suami istri harus saling 

bersama, sering bertukar pikiran dan saling percaya. Dari situ kita 
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jadi tahu mas ternyata hal-hal tersebut bisa menciptakan keluarga 

yang bahagia mas”.
11

  

Pengakuan dari Bapak Ariyo Sasminto tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa awalnya beliau dan istrinya jarang punya waktu bersama, kemudian 

setelah mendapat bimbingan dari Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan, 

beliau jadi tahu bahwa agar rumah tangga bahagia itu antara suami dan 

istri harus sering punya waktu bersama, harus saling bertukar pikiran dan 

harus saling percaya.  

Melihat upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan tersebut, menghasilkan beberapa kriteria sakinah dari mualaf 

yang mereka bina, Ibu Ifrotul Hidayah memaparkan:   

“Melihat dari upaya kami dalam memberikan bimbingan konseling 

terhadap mualaf binaan kami, selama ini pantauan kami keluarga 

tersebut sudah bisa dikatakan keluarga sakinah, meskipun belum 

ada mualaf yang mencapai kriteria Sakinah III Plus. Mereka sudah 

menjalankan kewajiban sebagai orang muslim. Ya sholat, puasa, 

sedekah. Meskipun itu belum semua mualaf yang melakukannya. 

Dalam rumah tangganya pun juga jarang terjadi kekerasan, atau 

percekcokan. Kalaupun ada sih mungkin itu biasa, bahkan tidak 

hanya mualaf saja kan, orang umum pun di dalam keluarganya juga 

pasti ada masalah, tetapi masalah yang dihadapi para mualaf 

binaan kami itu tidak terlalu serius atau bahkan tidak sampai 

KDRT. Tetapi mereka belum bisa menjadi suri tauladan bagi 

muslim lainnya. Itu bisa kami ketahui karena kami sering 

berkunjung ke rumah mereka dan mereka memang sering curhat 

dan minta arahan kepada kami. Yang penting kita melaksanakan 

tugas dengan maksimal mas”.
12
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Selain itu, tambahan dari Ibu Sri Purwaningsih, beberapa hasil dari 

upaya penyuluhannya: 

“Hasilnya menurut saya bisa kita lihat dari perubahan mereka mas. 

Dulunya mereka belum mengenal yang namanya sholat, puasa, dan 

lain-lain. Sekarang mereka sudah bisa melaksanakan kewajiban 

sebagai seorang muslim, walaupun di awal sholat dan puasanya itu 

ada yang bolong-bolong, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak 

bolong-bolong lagi. Selain itu mereka sudah bisa membedakan hal-

hal yang boleh dilakuakan antara suami istri dan juga hal-hal yang 

harus dihindari dalam hidup berumah tangga supaya menjadi 

keluarga yang sakinah”.
13

 

Setelah mereka dibimbing dan dibina oleh para Penyuluh Agama 

Islam KUA Jenangan, mereka mulai mengenal ajaran-ajaran yang harus 

mereka kerjakan, serta larangan-larangan yang harus dihindari dalam 

Islam. Selain itu mereka juga tahu bagaimana cara menciptakan keluarga 

bahagia di dalam keluarganya, menciptakan suasana harmonis di dalam 

rumah tangga, tentunya berdasarkan Agama Islam. Dalam bertetangga dan 

bermasyarakat menurut ajaran Islam pun mereka juga mulai mengerti.   

Dapat kita ketahui bahwa selama melaksanakan bimbingan pada 

mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, mereka 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan memperoleh hasil dimana 

kehidupan keluarga para mualaf binaan mereka sudah bisa dikatakan 

dalam kriteria keluarga sakinah, meskipun belum mencapai kriteria 

keluarga sakinah yang sempurna. Itu bisa dibuktikan dari hasil pantauan 

dan kunjungan rutin ke rumah-rumah para mualaf binaan mereka, dan juga 

pengakuan langsung dari para mualaf itu sendiri. Selain itu hubungan 
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antara penyuluh dan mualaf tersebut sudah erat, hal-hal dan masalah-

masalah yang dihadapi para mualaf bisa diketahui oleh para Penyuluh 

Agama Islam KUA Jenangan tersebut. 
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BAB IV 

ANALISA PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA JENANGAN 

DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MUALAF 

 

A. Analisa Upaya Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah 

Mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang 

dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera 

lahir batin atau sakinah. 

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 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 

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 keislaman, ketaqwaan dan akhlak mulia.
1
 

                                                             
1
Bimas Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2011), 21. 
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Dari undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah 

keluarga yang dikatakan sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan 

yang sah. Kemudian mampu memenuhi hajat spiritual baik suami istri 

maupun anak. Selain itu, kebutuhan material di dalam keluarga tersebut dapat 

terpenuhi secara layak dan seimbang. Di dalamnya selalu diliputi suasana 

kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya. Nilai-nilai 

keislaman, ketaqwaan dan akhlak mulia mampu diamalkan dengan baik. Jadi 

jika salah satu unsur-unsur di atas tidak ada di dalam sebuah keluarga, maka 

keluarga tersebut bukan termasuk dalam keluarga yang sakinah. 

Keluarga sakinah memang diidam-idamkan oleh setiap keluarga 

muslim. Mereka melakukan berbabagai macam cara untuk mewujudkan 

supaya keluarga mereka bisa bahagia dunia dan akhirat. Tentunya dengan 

cara-cara yang baik, misalnya dengan mencontoh kehidupan keluarga umat 

muslim lain, bahkan belajar dari kehidupan para Nabi. Tidak hanya keluarga 

muslim umum saja, mereka para mualaf pun juga berhak dan menginginkan 

keluarganya bisa bahagia seperti muslim pada umumnya.  

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah 

imannya.
2
 Mualaf dibagi menjadi dua, yaitu mualaf muslim dan mualaf non 

muslim.  

1. Hanafi, mualaf adalah mereka yang tidak diberi zakat sejak masa 

khalifah pertama.  

                                                             
2
Eneng, “Mustahik Zakat Menurut 4 Madzhab,” dalam 

https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/, (diakses pada 

tanggal 13 Maret 2019, jam 20.25).  

https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/
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2. Maliki, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir 

yang ada harapan untuk masuk Islam.  

3. Hanbali, mualaf adalah orang yang berpengaruh kepada lingkungan 

sekitarnya, sedang ia ada harapan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya 

atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau 

ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.  

Syafi’i, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya 

belum teguh; orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya apabila ia diberi 

zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam; orang Islam yang 

berpengaruh terhadap orang kafir, kalau ia diberi zakat maka orang islam 

akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya; orang 

yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.
3
 

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mereka para mualaf Desa 

Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tentunya membutuhkan 

seorang pembimbing yang senantiasa membimbing, menuntun serta bisa 

memantau mereka dengan baik supaya tercapai keinginan untuk bahagia 

dunia dan akhirat atau sakinah. Dalam hal ini, peneliti fokus pada mualaf 

yang berada di Dusun Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo, karena lingkungan tersebut terkenal dengan sebutan 

Kampung Kristen. Jadi jumlah mualafnya dibilang banyak. Dari data yang 

didapat dari KUA Kecamatan Jenangan, dalam kurun waktu Tahun 2005 

sampai Tahun 2018, jumlah mualaf di Desa Mrican tersebut ada 19 mualaf. 

                                                             
3
 Abdul GhofurAnshori, HukumdanPemberdayaan Zakat (Yogyakarta: NuansaAksara, 

2006), 30-31. 
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Mereka masuk Islam dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena syarat 

untuk menikah, dan ada pula yang memang murni ingin mendalami Agama 

Islam.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden mualaf yang 

sudah masuk dalam kriteria Keluarga Sakinah III. Karena dari 19 mualaf di 

Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut belum 

semua mualaf yang mencapai kriteria Keluarga Sakinah III. Ada yang baru 

Sakinah I saja, dan ada yang hanya sampai pada kriteria Keluarga Sakinah II. 

Mualaf yang sudah masuk dalam kriteria Keluarga Sakinah III tersebut yaitu 

Ibu Sukati, Ibu Suyantini, Bapak Karwono dan Bapak Ariyo sasminto.  

Untuk melaksanakan perannya dalam membentuk keluarga sakinah 

pada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan menggunakan upaya penyuluhan 

yang tepat untuk menyampaikan materi-materi penyuluhan itu sendiri. Lebih 

tepatnya dalam peran yang dikaitkan dengan upaya penyuluhan tersebut ialah 

fungsi yang melekat pada Penyuluh Agama Islam. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi penyuluh agama Islam ada tiga yaitu 

fungsi informatif/edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Adapun 

keterkaitan fungsi dengan upaya penyuluhan adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi Informatif/edukatif 

Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan memberikan 

penerangan, pengajaran dan informasi terkait dengan materi-materi 
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keluarga sakinah. Fungsi ini biasanya dilakukan di majelis ta’lim, 

kunjungan rutin ke rumah mualaf. Penggunaan upaya yang dilakukan 

dalam menjalankan fungsi informatif/edukatif tersebut ialah metode 

ceramah dan keteladanan. Penggunaan metode tersebut karena 

penyampaian materi bimbingan dan praktek langsung di hadapan para 

mualaf lebih efektif. Sehingga metode-metode tersebutlah yang dipilih 

dalam menjalankan fungsi informatif/edukatif tersebut. 

2. Fungsi Konsultatif 

Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan melakukan 

konsultasi kepada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo yang meminta untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam menjalankan 

fungsi konsultatif, Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan melakukan 

metode silaturahmi (home visit). Biasanya metode ini digunakan jika ada 

masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling.  

3. Fungsi Advokatif 

Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

memposisikan dirinya sebagai advokat atau mediator sosial di masyarakat. 

Biasanya dalam kegiatan keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan melakukan penanganan masalah dalam rumah tangga para 

mualaf binaan mereka. Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

menjalankan fungsi advokatif dengan melakukan metode musyawarah 
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kepada para mualaf yang terlibat dalam permasalahan yang dapat merusak 

ketentraman dalam berumah tangga. Selain itupula penyuluh agama 

memberikan penerangan-penerangan dengan metode ceramah berupa 

nasihat-nasihat yang bertujuan untuk memberi penyadaran kepada para 

mualaf. 

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat ada keterkaitan yang timbul 

antara peran yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan melalui 

fungsi-fungsi yang dilakukan dengan upaya yang dipilih ketika melaksanakan 

fungsi-fungsi tersebut. Artinya, upaya penyuluhan digunakan disesuaikan 

dengan fungsi yang akan dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan. Seperti dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan menggunakan metode ceramah 

karena menghadapi mualaf yang lumayan banyak. Metode silaturahmi ke 

rumah para mualaf dan konsultasi masalah keluarga untuk menjaga rahasia 

mualaf binaan dalam melangsungkan fungsi konsultatif. Oleh karena itu, jika 

upaya-upaya dan metode-metode dalam pembentukan keluarga sakinah di 

kalangan mualaf tersebut lebih dimaksimalkan dengan baik, maka dalam 

tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah di kalangan mualaf bisa lebih 

efektif dan apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. 
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B. Analisa Implikasi Pembinaan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah 

memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari 

segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat 

terhadap ajaran Allah danRasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan 

mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-

Qur’an, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani ghaib, hari 

pembalasan serta mengimani qadla dan qadar, sehingga ia berupaya untuk 

mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi 

ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang 

wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya. Demikian 

pula mampu melaksanakan ibadah sunnah seperti shalat dhuha, puasa sunnah 

senin dan kamis dan sebagainya.
4
 

Dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, 

memahami, dan memperdalam ajaran Islam, taat melaksanakan tuntunan 

akhlak yang mulia, di samping itu kondisi rumahnya islami. Di samping itu 

pendidikan keluarga, dalam suatu keluarga, orang tua mempunyai kewajiban 

untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota 

keluarga, membudayakan suka membaca, mendorong anak-anak untuk 

                                                             
4
 Imam Musbikin, Membangun Rumah Tangga Sakinah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2007), 8. 
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melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai 

tingkat sarjana. 

Selanjutnya kesehatan keluarga, semua anggota keluarga menyukai 

olahraga, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera 

menggunakan pertolongan puskesmas atau dokter, mendapatkan imunisasi 

pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah 

sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancer, 

lingkungan rumah bersih ada saluran pembuangan air, tidak terdapat sarang 

nyamuk atau sebagainya. 

Kemudian ekonomi keluarga, suami atau isteri mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran 

tidak melebihi penghasilan yang cukup mampu menabung, kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
5
 

Terakhir hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami 

istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, 

saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling 

memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak orang tua 

mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, 

bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas 

mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu 

menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar. 

                                                             
5
Ibid., 9. 
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Begitu pula hubungan anak dan orang tua, anak terhadap orang tua 

berkewajiban menghomati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih 

sayangnya terhadap orang tua dan tak kalah pentingnya si anak selalu 

mendoakannya.Sedangkan hubungan degan tetangga, diupayakan menjaga 

keharmonisan dengan jalan saling menolong, menghormati, mempercayai dan 

mampu ikut berduka atas duka tetangganya, mampu tidak bermusuhan dan 

mampu saling memaafkan.
6
 

Dalam menganalisa implikasi pembinaan yang Penyuluh Agama 

Islam KUA Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Desa 

Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, peneliti mengaitkan hasil 

dari upaya pembinaan pembentukan keluarga sakinah pada mualaf di Desa 

Mrican tersebut dengan fungsi penyuluh agama islam.  

Dari hasil wawancara dengan informan, dalam hal ini para mualaf 

Desa Mrican, Jenangan, Ponorogo, peneliti mendapatkan beberapa informasi. 

Dimana para mualaf tersebut menyampaikan bahwa bimbingan konseling 

yang dilakukan para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan, memberikan 

hasil yang dapat dirasakan oleh para mualaf tersebut. Mereka para mualaf 

mengaku senang dengan bimbingan yang dilakukan oleh para Penyuluh 

Agama tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa jika dalam keluarganya 

sedang terjadi masalah, mereka selalu curhat dan minta solusi kepada para 

penyuluh tersebut. Dan para penyuluh tersebut pun juga memberikan saran-

saran yang baik, serta arahan-arahan agar masalah yang dihadapi para mualaf 

                                                             
6
Ibid.,10. 
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tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Semua itu bertujuan untuk 

terciptanya rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. 

Adapun implikasi dari kegiatan pembinaan yang dilakukan Penyuluh 

Agama Islam KUA Kecamatan Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah 

pada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut:  

1. Menciptakan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam memberikan 

penerangan, pengajaran dan informasi terkait dengan materi-materi 

keluarga sakinah yang dilakukan di majelis ta’lim, kunjungan rutin ke 

rumah mualaf menghasilkan pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-

pengetahuan tentang agama Islam dan khususnya pemahaman tentang 

bagaimana cara menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga, dalam 

hal ini pada para mualaf Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo yang menjadi binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan 

Jenangan. 

2. Menyelesaikan Masalah-Masalah dalam Rumah Tangga 

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam melakukan 

konsultasi kepada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dengan berkunjung ke rumah para mualaf binaan mereka 

mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga. 

Mereka para mualaf binaan para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 
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merasa senang dan terbantu dengan bimbingan tersebut. Setiap para 

mualaf sedang ada masalah di dalam keluarganya, mereka langsung 

menghubungi Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dan mereka 

langsung didatangi dan mereka mendapat pengarahan dan solusi-solusi 

yang baik dalam menyelsaikan permasalahan yang mereka hadapi.     

3. Menanamkan Kesadaran Kerukunan dalam Rumah Tangga  

Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dalam memposisikan 

dirinya sebagai advokat atau mediator sosial khususnya pada mualaf di 

Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Biasanya dalam 

kegiatan keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

melakukan penanganan masalah dalam rumah tangga para mualaf binaan 

mereka dengan nasihat-nasihat yang bertujuan untuk memberi penyadaran 

kepada para mualaf. Dengan demikian mereka para mualaf binaan yang 

sedang terjadi pertikaian di rumah tangganya, dapat ditengahi dan 

diselesaikan Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan dengan upaya-upaya 

yang positif.  

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa keterkaitan yang timbul 

antara implikasi dari pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan dengan fungsi-fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu dalam 

melakukan upaya pembentukan keluarga sakinah dengan melihat fungsi 

penyuluh agama Islam menghasilkan implikasi atau pengaruh-pengaruh yang 

positif pada para mualaf binaan mereka. Mereka para mualaf setelah 
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mendapat bimbingan dari para Pengyuluh Agama Islam KUA Jenangan 

benar-benar merasakan hasil yang dapat dirasakan di dalam rumah tangganya. 

Yang semula mereka belum mengetahui kiat-kiat dan tips-tips menciptakan 

kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka, sekarang mereka jadi tahu 

dengan menerapkan arahan-arahan yang disampaikan para Penyuluh Agama 

Islam KUA Jenangan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam hal pembentukan keluarga sakinah pada mualaf di Desa Mrican 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan Penyuluh 

Agama Islam KUA Jenangan dan dengan dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri yaitu dengan menggunakan metode 

wawancara bertatap muka secara langsung (face to face), kemudian 

dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan 

keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke 

rumah (home visit). 

2. Implikasi dari pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA 

Jenangan terhadap tujuan untuk membentuk keluarga sakinah pada Mualaf 

Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yaitu 

memahamkan para mualaf tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam dan 

juga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam 

rumah tangga atau sakinah khususnya pada keluarga mualaf.   

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan, dalam melakukan 

bimbingan mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan 
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Kabupaten Ponorogo, lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan lebih lagi 

supaya para keluarga mualaf yang menjadi binaan mereka bisa lebih 

sakinah lagi bahkan sampai sakinah yang sempurna. 

2. Kepada para mualaf Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, lebih diperdalam lagi pengetahuan tentang Agama 

Islam, dan lebih ditingkatkan lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, 

serta hubungan dengan tetangga dan masyarakat umum dijalin lebih baik 

lagi. 

3. Dan bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim 

khususnya di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, harus saling menghormati dan menghargai ajaran 

masing-masing agar tercipta kerukunan antar umat beragama. 
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