
 

 

Abstrak 

Hendi Nurul Islam: Model Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama 

Kabupaten Bogor. 

 

Lahirnya sejumlah perundang-undangan terkait dengan keluarga dan 

sejumlah aturan teknis terkait pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan, hal 

ini dijadikan sebagai upaya Kementrian Agama dalam membangun sebuah 

keluarga yang sakinah untuk menjadi teladan bagi masyarakat muslim di 

Kementrian Agama Kabupaten Bogor. Namun dalam kenyataannya program ini 

belum berjalan dengan lancar. Masih bersifat formalis, tetapi hal ini sudah cukup 

membantu dalam penanggulangan kualitas keluarga di Kementerian Agama 

Kabupaten Bogor.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan 

keluarga sakinah teladan di Kementrian Agama Kabupaten Bogor dan mengetahui 

parameter-parameter keluarga sakinah menurut Kementrian Agama Kabupaten 

Bogor, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemilihan keluarga 

sakinah teladan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dan untuk mengetahui 

implikasi pemilihan keluarga sakinah teladan terhadap kualitas keluarga di 

Kabupaten Bogor. 

Penelitian ini merujuk kepada sebuah pemodelan keluarga sakinah yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Bogor. Dengan dibentuknya 

beberapa aspek penilaian atau parameter-parameter sebagai keluarga sakinah di 

Kementrian Agama Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk menjadi bahan acuan 

bahwa sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah apabila telah memenuhi parameter-

parameter yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Bogor 

tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis yang dilakukan dengan mengamati, memahami serta mendeskripsikan 

suatu kejadian dengan analisis secara utuh, dalam hal ini data tentang model 

keluarga sakinah teladan menurut kementrian Agama Kabupaten Bogor. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemilihan keluarga Sakinah 

teladan ini dilakukan melalui seleksi pemilihan di wilayah Kementerian Agama 

Kabupaten Bogor dengan merujuk bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang 

didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan 

material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal 

keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah. walaupun 

pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, Kementerian Agama Kabupaten 

Bogor secara berkesinambungan  tetap melaksanakan pemilihan keluarga sakinah 

teladan demi terciptanya keluarga sakinah yang diharapkan sesuai dengan 

peraturan yang telah dibuat.



 
 

 
 

 


