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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk Allah swt yang diciptakan terdiri dari dua 

jenis, yaitu laki- laki dan prempuan sehingga keduanya saling berhubungan, saling 

menyayangi, mencintai dan menyempurnakan satu sama lain, menghasilkan 

keturunan serta hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan sesuai dengan perintah 

Allah swt dan Rasul-Nya. 

Proses perkembangan manusia untuk meneruskan jenisnya, maka 

membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan 

apa yang diinginkan. Perkawinan sebagai cara untuk dapat mewujudkan suatu 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, bahkan menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia normal. Tanpa 

perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi kurang sempurna bahkan 

menyalahi fitrah-Nya. Sebab itu Allah swt telah menciptakan makhluk-Nya secara 

berpasang-pasangan. 

Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Ar-Rum/30: 21, 
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Terjemahnya: 

“...Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan 

merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir...”.
1
 

 

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang telah cukup umur tidak 

memandang segi profesi, suku, kekayaan, atau agama dan lain sebagainya. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa 

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam 

Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang 

diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa 

raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang 

masih dibawah umur.
2
 

 

Seseorang yang kelak akan melangsungkan perkawinan tidak semua bisa 

memahami dan mengerti tentang hakikat perkawinan serta tujuan perkawinan 

yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan berumah tangga, 

perkawinan bukan sekedar berkumpulnya seorang laki-laki dan prempuan yang 

hidup dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan pula untuk 

sementara waktu melainkan seumur hidup hingga akhir hayatnya. 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam merupakan untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan 

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga,

                                                           

1
 Departemen Agama RI, Al-Quran  dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 

407. 

2
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59. 
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sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih 

sayang antar anggota. 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga 

memuat tentang tujuan perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

menguraikan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan 

perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
3
 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin hari semakin meningkat, seringkali pasangan suami istri gagal dalam 

membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. 

Sejak sebelum perkawinan orang tua atau keluarga telah memberikan 

bekal serta petunjuk dalam menilai bakal calon suami atau istri berdasarkan bibit, 

bebet, dan bobotnya. Hal tersebut diartikan sebagai indikator bagi seseorang 

dalam memilih calon pasangan hidup yang baik dengan berdasarkan keturunan 

latar belakang keluarga calon suami atau istri, cara berpakaian (penampilan) hal 

yang wajar apabila seseorang dinilai berdasarkan cara berpakaian (penampilan) 

karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan penggambaran dari apa 

yang ada dalam sejatinya orang tersebut, kualitas diri secara lahir atau batin 

termasuk keimanan, pendidikan dan pekerjaan. Perjalanan rumah tangga 

                                                           
  

3
Baca Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press,  t.th .), h. 2. 



4 
 

 

seseorang kadang kala mengalami nasib baik atau buruk, sehingga bisa saja 

berakibat akan terjadinya perceraian. 

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  

Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon 

pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah 

tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin dan penyelenggaraan 

yang berwenang terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu diserahkan kepada 

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di 

KUA setempat.
4
 

Perceraian merupakan suatu perkara yang memiliki dampak cukup berat 

untuk ke depannya, baik bagi suami isteri yang mengalami maupun bagi anak-

anaknya. Oleh karena itu, perlu adanya dasar pengetahuan tentang hal tersebut 

bagi pasangan calon pengantin serta suami isteri agar lebih berhati-hati dan 

bijaksana dalam mengambil suatu keputusan ketika dihadapkan dengan masalah 

besar yang akan mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. 

Sebagaimana Rosulullah saw bersabda, 

 ب  ار  م    ن  , ع  اف  ص  و  ال   د  ي  ل  الو   ن  هللا اب   د  ي  ب   ع   ن  ,ع  د  ال  خ   ن  ب   د  م  ا م   ن  ث   د  ي, ح  ص  م  ال    د  ي  ب   ع   ن  ب   ر  ي   ث  ا ك  ن  ث   د  ح  
 5.ق  ل   هللا الَّ  ل  ا   ل  ل  ال    ض  غ  ب   : "ا   -ملسو هيلع هللا ىلص  –هللا  ل  و  س  ر   ال  : ق   ال  , ق  ر  م  ع   ن  هللا ب   د  ب  ع   ن  ع  ر  ث  د   ن  ب  

 

 

 

                                                           

4
Baca Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 2 

5
Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, jilid III, (t.t.: Dar 

Ar-Risalah Al-Arabiyyah, 2009), h. 180. 
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Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Kasir bin „Ubaid Al-Himshi, telah 

menceritakan kami Muhammad bin Khalid, dari „Ubaid Allah ibn al Walid 

al-Wassafi, dari Muharib bin Disar, dari „Abd Allah bin Umar, dia berkata, 

Rasul bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah 

perceraian.” (HR. Ibn Majah) 

 

Hadist tersebut mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa talak atau 

perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang dapat 

ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat lagi 

dipertahankan keutuhannya. Sifatnya yang merupakan sebagai solusi 

terakhir, maka Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau 

perceraian ada beberapa hal yang harus ditempuh yaitu perdamaian yang 

dilakukan kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua  

belah pihak atau melalui cara lain yang tujuannya agar kedua belah pihak 

tidak berpisah.
6
 

 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat satu lembaga di bawah naungan 

Kantor Urusan Agama (KUA) yang peran dan fungsinya yaitu: 

Melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 terkait perkawinan, oleh karena itu 

lembaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mewujudkan 

serta membimbing terhadap kualitas perkawinan.
7
  

 

Tugas BP4 dalam melayani masyarakat yang berupa penasihatan 

perkawinan, edukasi (pendidikan), mediasi dan advokasi untuk meningkatkan 

kualitas perkawinan supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 

penuh kasih sayang, ketentraman dan kedamaian. 

Faktanya masyarakat di Kecamatan Wonggeduku ini ketika memiliki 

sebuah problem dilingkungan keluarga atau khususnya terkait perkawinan, tidak 

memanfaatkan lembaga BP4 sebagai salah satu solusi terbaik untuk berdamai atau 

mencari jalan keluar atas masalah yang dialami dalam keluarganya, dikarenakan 

kurangnya pemahaman serta pengetahuan tentang lembaga tersebut. 

                                                           

6
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), h. 269. 

7
AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, h. 5. 
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Telah diuraikan sebelumnya bahwa tugas BP4 ialah sebagai penasihat 

perkawinan, edukasi (pendidikan), mediasi, advokasi untuk meningkatkan kualitas 

perkawinan serta sebagai pencegah terjadinya perceraian melalui kegiatan 

konseling atau bimbingan, misalnya memberikan pengetahuan serta pemahaman 

terhadap para pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan 

dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan mengajarkan mengaji serta 

cara mengucapkan ijab qabul. Namun masyarakat juga nampaknya belum 

memahami tugas dan fungsi lembaga BP4 tersebut akibatnya apabila terjadi 

perselisihan dalam keluarga terutama perkawinan, mereka tanpa berpikir panjang 

mangambil jalur hukum di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang 

dialami, tanpa mencari solusi terlebih dahulu pada lembaga BP4 tersebut. 

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di KUA Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe, terdapat data pendaftar pernikahan pada tahun 

2018 sebanyak 200 pasangan calon pengantin, namun yang tidak mengikuti 

bimbingan pranikah sebanyak 20 pasangan calon pengantin dari beberapa desa 

diantaranya Lalohao, Lalousu dan Tetemotaha Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe. 

Penjelasan lain mengungkapkan bahwa, walaupun lembaga BP4 di KUA 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe telah melakukan bimbingan 

pranikah, masih ada juga beberapa pasangan suami isteri yang tidak harmonis 

keluarganya, misalnya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga faktor 

ekonomi, KDRT bahkan beberapa kali ada yang mengadu ingin bercerai di KUA 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, tetapi setelah itu rujuk dan pada 
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akhirnya mereka ingin cerai lagi. Selain itu ada beberapa yang tidak mengikuti 

bimbingan pranikah dengan alasan yang kurang jelas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas dan Peran BP4 Terhadap 

Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe” 

B. Rumusan Masalah 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, “Efektivitas dan Peran BP4 

Terhadap Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten 

Konawe”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di 

KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe? 

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dialami BP4 

dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah 

di KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dialami 

BP4 dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 
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D. Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki 

manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa 

wawasan sekaligus menjadi bahan tambahan referensi atau pembelajaran 

bagi penelitian yang akan datang khususnya terkait efektivitas dan peran 

BP4 terhadap bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi 

pegawai atau petugas pengelola BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas 

pelayanan bimbingan pernikahan. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami makna pada 

judul penelitian ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dalam judul ini 

diantaranya : 

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti baik, hasilnya benar dan 

tepat sesuai tujuan. Efektivitas diartikan sebagai indikator dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
8
 Jadi 

                                                           

8
Windi Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kashiko Press, 2015), h. 109. 
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yang dimaksud efektivitas dalam penelitian ini merupakan tercapainya 

sasaran atau tujuan BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten 

Konawe terhadap suatu upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah warahmah. 

2. Peran yaitu peranan yang berasal dari kata “peran” dalam kamus besar 

bahasa Indonesia bermakna melakukan suatu peranan.
9
 Dalam penelitian 

ini BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe mampu 

meningkatkan dan menjaga mutu keluarga atau perkawinan.  

3. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai 

mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah 

mawaddah warahmah.
10

  

4. Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia 

nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
11

 Dalam penelitian 

ini dimaksudkan suatu proses bantuan berupa nasehat, arahan atau 

petunjuk yang diberikan oleh BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku 

Kabupaten Konawe terkait kehidupan rumah tangga dan keluarga sebelum 

pasangan calon pengantin melangsungkan perkawinan.   

                                                           

9
Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 735. 

10
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, loc. cit. 

11
Ibid. 
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Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud peneliti tentang efektivitas dan 

peran BP4 terhadap bimbingan pranikah ialah mengukur suatu target pencapaian 

yang telah direncanakan sebelumnya serta peranan lembaga BP4 terhadap 

bimbingan pranikah berupa pemberian pengetahuan, pemahaman dan arahan atau 

petunjuk tentang kehidupan keluarga serta perkawinan kepada pasangan calon 

pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan. 

 


