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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian 

yang sudah ada dengan penelitiaan yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan 

adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang  sama terkait tema BP4 dan 

penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang 

peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena fokus dalam 

setiap penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. 

Adapun kajian yang relevan sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Dzaki Masruro (13020101011) tahun 2017 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dengan judul 

penelitian Respon Masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi perceraian 

melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi obyektif 

pelaksanaan BP4 terhadap masyarakat dalam mengurangi perceraian melalui 

pranikah di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe tahun 2015 dan 

bagaimana minat masyarakat terhadap kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe tahun 2015. Dari hasil penelitian tersebut bahwa kondisi 

obyektif pelaksanaan BP4 terhadap masyarakat dalam mengurangi perceraian 

melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe tahun 2015 
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dalam praktiknya lembaga BP4 ini tidak berjalan secara efektif dan pernyataan 

tersebut didasarkan  atas fungsi dan tujuan BP4 yang sepenuhnya tidak berjalan 

sebagaimana mestinya di masyarakat.
12

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Raka Nuangsa (1111044200028) tahun 

2016 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan 

judul penelitian Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah di BP4 

Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan bimbingan pranikah di KUA Parungpanjang, untuk mengetahui 

respon calon pengantin terhadap bimbingan pranikah di BP4 Kecamatan 

Parungpanjang Kabupaten Bogor, mengetahui sikap KUA Kecamatan 

Parungpanjang terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan 

pranikah, mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi apabila calon pengantin 

tidak mengikuti bimbingan pranikah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa, respon masyarakat sangat mendukung terhadap bimbingan pranikah. 

Namun bagi masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, KUA dan 

BP4 secara aktif menghimbau serta menekankan kepada masyarakat tentang 

pentingnya bimbingan pranikah. Sementara dampak bagi masyarakat yang tidak 

mengikuti bimbingan pranikah adalah beresiko akan tidak cakapnya pasangan 

nikah dalam membangun keluarga yang diharapkan.
13

 

                                                           

12
Dzaki Masruro, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 2017, 

dengan judul “Respon Masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi perceraian melalui kursus 

pranikah di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe 2015”. 

13
Moh. Raka Nuangsa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

2016, dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pranikah di BP4 Kecamatan 

Parungpanjang Kabupaten Bogor”. 
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3. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Khakim (1110044200034) tahun 2014 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul 

penelitian Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam 

Menggurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung 

Kabupaten Bogor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

peraturan Kursus Pra Nikah di BP4 itu berjalan di masyarakat, karena dengan 

semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya Kursus 

Pra Nikah tersebut, maka semakin meningkat pula kualitas mereka dalam 

berumah tangga, hal tersebut dapat menutup pemicu terjadinya suatu perceraian 

dan diharapkan peristiwa perceraian bisa berkurang. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa, program Kursus Pra Nikah belum sepenuhnya berjalan di 

masyarakat, dikarenakan berbagai faktor salah satunya ketidak pahaman 

masyarakat tentang pentingnya Kursus Pra Nikah tersebut. Mengenai Keputusan 

Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai 

satu-satunya badan yang mengurusi masalah perkawinan. Seharusnya menjadi 

tolak ukur tentang kewajiban seseorang untuk dapat mengikuti program tersebut. 

Sedangkan walaupun sudah keluar aturan seperti itu, tetap saja masyarakat masih 

memandang sebelah mata Kursus Pra Nikah.
14

 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan yang dilakukan peneliti, persamaan dalam penelitian ini ialah sama-

sama meneliti tentang peranan lembaga BP4. Adapun perbedaan pada penelitian 

                                                           

14
Lukman Khakim, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, 

dengan judul “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Menggurangi 

Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”. 
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ini ialah selain tempat, waktu dan tahun penelitian, juga indikator tidak terkait 

tentang perceraian.   

B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Bimbingan Pranikah 

Kata bimbingan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris Guidance, 

dengan bentuk kata kerja to guide yang berarti menunjukkan, membimbing, 

menuntun, memberi, atau membantu dalam hal kebaikan.
15

   

 

Sedangkan bimbingan secara terminologi merupakan bantuan yang 

diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka 

itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian 

ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi 

tersebut, yaitu : mengenal diri sendiri dan lingkungannya, menerima diri 

sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mengambil keputusan, 

mengarahkan diri, dan mewujudkan diri.
16

  

 

Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Pra merupakan awalan 

(prefik) yang berarti sebelum.
17

 Nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.
18

 Jadi pranikah dapat diartikan 

sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami secara 

resmi. 

Pengertian kursus pranikah juga tercantum dalam Peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus 

Pranikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 

                                                           

15
Hallen, Bimbingan dan Konseling, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), h. 2. 

16
Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 20. 

17
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 617. 

18
Ibid, h. 614. 
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Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga.
19

  

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan bimbingan 

pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadapa individu sebelum 

menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga agar bisa sejalan dengan 

ketentuan dan perintah Allah swt, sehingga dapat menjadi keluarga yang 

didambakan serta bahagia di dunia dan akhirat.    

2. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pranikah 

Bimbingan pranikah merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan 

lembaga BP4 untuk membantu pasangan calon pengantin atau remaja usia nikah 

dalam mengetahui segala hal terkait perkawinan dan kehidupan rumah tangga, 

diharapkan dengan hal tersebut dapat membantu menyelesaikan kemungkinan 

masalah yang akan terjadi dalam keluarga atau perkawinan nantinya.  

Adapun yang mendasari tentang bimbingan pranikah telah dijelaskan dalam 

Firman-Nya Q.S. At-Tahrim/66: 6, 

                             

                         

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

  

                                                           

19
Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ. 

II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, h. 539. 
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terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”
20

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah swt memerintahkan kepada kita 

untuk memelihara, menjaga, serta melindungi diri kita utamanya kemudian 

keluarga agar senantiasa bertaqwa kepada-Nya. Dengan demikian bimbingan 

pranikah menjadi salah satu upaya yang sangat penting bagi pasangan calon 

pengantin untuk mengetahui dasar-dasar terkait keluarga dan perkawinan agar 

dapat membentengi serta melindungi keluarga nantinya kelak akan hal-hal yang 

dapat merusak kehidupan rumah tangga serta keluarga.  

Tujuan bimbingan pranikah telah dijelaskan di dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus 

Pranikah Bab II Pasal 2 yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, 

mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan 

kekerasan dalam rumah tangga.
21

  

Tohari Musnawar di dalam bukunya juga telah menjelaskan tujuan 

pelaksanaan bimbingan pranikah diataranya:  

a. Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem terkait 

dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan yang diberikan untuk individu 

memahami yaitu, 

1) Hakekat pernikahan menurut Islam 

2) Tujuan pernikahan menurut Islam 

3) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam 

4) Persiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan 

                                                           

20
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 

561. 

21
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 

DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, h. 540. 
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b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan 

dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam 

memahami: 

1) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam 

2) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam 

3) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, 

warahmah.
22

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa tujuan bimbingan 

pranikah sangat penting dan bermanfaat bagi pasangan calon pengantin untuk 

dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan matang terkait pernikahan serta 

kehidupan berkeluarga, baik itu persiapan secara fisik maupun batin calon 

pasangan pengantin. Tidak hanya terbatas pada persiapan pernikahan saja, 

melainkan membimbing serta membantu cara membina dan membentuk keluarga 

yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. 

3. Fungsi Bimbingan Pranikah 

a. Pencegahan (Preventif) 

Pencegahan yang dimaksud dalam bimbingan pranikah ini merupakan  

suatu usaha pencegah terhadap timbulnya suatu permasalahan yang akan 

terjadi. Dengan demikian bimbingan dalam hal pencegahan ini harus dapat 

memberikan cara dalam menangkal terjadinya suatu masalah terkait rumah 

tangga, lebih baik mencegah dari pada terlambat dalam menangani 

masalah.  

b. Pemahaman 

Fungsi pemahaman ini bermaksud agar supaya dapat membantu pasangan 

calon pengantin memiliki pengetahuan terkait cara membina serta  

                                                           
22

Tohari Musnawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 6-7. 
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membentuk perkawinan dan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. 

Dengan harapan tidak sekedar mengetahui namun mengerti dan mampu 

untuk membina serta membentuk kehidupan rumah tangga dalam kondisi 

apapun. 

c. Perbaikan  

Meski fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, kemungkinan 

masih ada beberapa individu yang mengalami kesulitan atau masalah 

terkait perkawinan atau kehidupan keluarga yang dihadapi. Dengan 

demikian fungsi perbaikan ini berperan membimbing seseorang dalam 

menghadapi suatu masalah yang dialami, mencari jalan keluar dari 

masalah yang dialami bahkan mencegah terjadinya suatu masalah yang 

akan makin sukar. 

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan  

Dalam fungsi ini dimaksudkan bahwa bimbingan pranikah dapat 

membantu para pasangan calon pengantin dalam pemeliharaan serta 

pengembangan perkawinan dan kehidupan berumah tangga nantinya. 

Dengan demikian agar kehidupan yang dijalani lebih baik, terarah, bahagia 

di dunia dan akhirat. 

4. Syarat Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 

a. Klien merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan 

serta memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan 

pranikah. Petugas tidak menentukan pelaksanaan bimbingan secara 

sepihak tanpa adanya persetujuan dari klien. 

b. Masalah pengembangan diri yaitu kesulitan dan hambatan yang tidak 

dapat dipecahkan sendiri oleh klien berupa teknik atau tips untuk 

menciptakan keluarga yang bahagia sakinah mawadah warahmah. Hal ini 

terkait masalah pada individu calon pengantin, terkadang yang terjadi di 
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c. masyarakat yaitu dalam memilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan 

keinginan (dijodohkan) sehingga menyebabkan tekanan batin dan 

keterpaksaan dalam diri menimbulkan rumah tangga yang kurang 

harmonis. 

d. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, 

psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama yang pernah mengikuti training. 

Dalam hal ini agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima dan 

dipahami oleh pasangan calon pengantin. 

e. Penerapan metode atau teknik bimbingan melalui penasehatan dialog 

khusus. Hal ini dianggap penting dalam melakukan bimbingan pranikah 

agar pasangan calon pengantin lebih mudah menerima dan memahami 

materi yang disampaikan oleh petugas BP4. 

f. Sarana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan 

yang dimaksudkan, dalam hal ini sarana yang digunakan dalam bimbingan 

pranikah bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih 

mudah dan cepat terkait perkawinan serta kehidupan rumah tangga. Sarana 

dalam kegiatan bimbingan pranikah diataranya buku panduan pernikahan 

keluarga sakinah, alat  tulis, slide dan media lainnya.
23

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat proses 

pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan 

yang dilakukan untuk pasangan calon pengantin dengan maksud membangun 

pengetahuan serta pemahaman yang terkait perkawinan dan kehidupan rumah 

tangga, agar dikemudian hari dapat membentuk keluarga yang harmonis dan 

bahagia dunia akhirat serta dapat mengatasi segala masalah yang terjadi dalam 

kehidupan rumah tangga dengan bijaksana.  

Sebagaimana yang diungkapkan dalam buku karangan Bambang Ismaya,  

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai syarat memasuki pernikahan 

dan kehidupan berumah tangga, diantaranya: 

a. Faktor fisiologis dalam pernikahan  

Faktor kesehatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap hubungan 

pernikahan sepasang suami istri, hal tersebut disebabkan bahwa jika dalam 

                                                           

23
Rakimi A, Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan), (Jakarta: 

Hayati Publishing, 2012), h. 7. 
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perkawinan keadaan kesehatan terganggu akan mengakibatkan 

permasalahan dalam keluarga. Meski demikian keduanya harus saling 

memahami serta menjaga keutuhan dalam kehidupan rumah tangga, baik 

itu dari segi fisik maupun non fisik.
24

 

 

Fisiologis diartikan dengan keterkaitan fungsi dan zat hidup (organ, 

jaringan atau sel). Faktor ini merupakan suatu hal yang sangat penting 

karena terkait kesehatan jiwa dan raga, dapat dibayangkan ketika 

seseorang hendak menikah namun faktor ini terabaikan banyaknya 

kekerasan dalam rumah tangga, keluarga yang tidak harmonis akibat 

karena gangguan jiwa. Dengan demikian faktor ini penting bagi hubungan 

pernikahan dan pasangan calon pengantin harus saling memahami serta 

menjaga keutuhan dalam rumah tangga.  

b. Faktor psikologis dalam pernikahan 

Faktor ini menjadi dasar yang sangat penting dalam mencapai keluarga 

yang sakinah mawadah warahmah, tanpa adanya persiapan psikologis 

yang matang baik itu dari suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapai berbagai kemugkinan yang terjadi pada kehidupan berumah 

tangga yang akan dijalani.  

Terkait dengan masalah tersebut, untuk menentukan calon pendamping 

hidup dalam pernikahan seharusnya individu tidak berdasarkan atas 

perasaan dan emosi, melainkan pada pertimbangan kemampuan 

berfikirnya.
25

 

Perkawinan merupakan suatu rangkaian ibadah yang sangat sakral 

sehingga segala sesuatu persiapan atau tindakan dalam mengambil sebuah 

keputusan untuk menikah tidak begitu mudah dan tidak dalam kondisi 

terpaksa, dengan demikian diperlukan persiapan dan kematangan dalam 

  

                                                           

24
Bambang Ismaya, Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga, (Bandung: 

Refika Aditama, 2015), h. 121. 
25

Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2002), h. 43. 
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berfikir baik itu secara perasaan dan emosi. Berbagai macam masalah 

kemungkinan akan terjadi terkait perkawinan dan kehidupan rumah tangga 

yang tidak diketahui ketika kelak menjalaninya.  

c. Faktor agama dalam pernikahan. 

Faktor agama ini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun 

atau membentuk suatu perkawinan dan keluarga. Perkawinan beda agama 

akan cenderung menimbulkan berbagai macam masalah bila dibandingkan 

dengan perkawinan seagama. Dengan demikian, agama merupakan sumber 

yang memberikan bimbingan hidup secara menyeluruh dari seluruh aspek 

kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. 

d. Faktor komunikasi dalam pernikahan. 

Komunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pasangan suami 

istri, karena dengan komunikasi dapat membangun kepribadian yang 

saling mengerti satu sama lain dan menghindari kesalahpahaman yang 

dapat memicu adanya konflik dalam rumah tangga. 

Pernikahan berarti bersatunya kehidupan seorang pria dan wanita, dengan 

demikian kedua belah pihak harus saling memahami dan mengerti akan 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka peranan komunikasi 

dalam pernikahan ini sangatlah penting.  

5. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

a. Pengertian BP4 

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah badan atau 

lembaga atau organisasi semi resmi yang bernaung dibawah Departemen Agama 
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yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan 

perceraian.
26

 Sebagai pengemban tugas atau mitra kerja Kementerian Agama, BP4 

dimaksudkan sebagai mediator dalam membina, mengupayakan dan mewujudkan 

keluarga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah. Maka lembaga ini adalah 

sebagai media pelatihan pra perkawinan, sekaligus sebagai media konsultatif 

terhadap permasalah-permasalah seputar perkawinan. 

b. Dasar Hukum 

Awal terbentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-undang atau 

peraturan pemerintah melainkan tumbuh dan berkembangnya dari kalangan 

masyarakat sendiri, sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari 

pemerintah. Karena lembaga ini berada dibawah pengawasan Departemen Agama, 

maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu dilandasi oleh 

peraturan hukum, diantaranya: 

1) Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 

1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat, Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat. 

2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3) PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1 1974 tentang 

Perkawinan. 

4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan 

Gerakan Keluarga Sakinah . 

5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat. 

6) Hasil-hasil Munas BP4 Pusat tahun 2009.
27

 

  

                                                           

26
Harun Nasution, et. al., Ensiklopedi Islam, “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan 

dan Penyelesaian Perceraian”,( Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), cet. Ke-1, jilid 1, h. 212. 

27
Https://rudisantosomhi.wordpress.com, yang diakses pada tanggal 11 Februari 2019. 

https://rudisantosomhi.wordpress.com/
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c. Tujuan dan Visi Misi BP4 

Hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-XV/2014 menjelaskan bahwa tujuan 

BP4 ialah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spiritual dengan: 

1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang 

sakinah mawaddah warahmah. 

2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan 

terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi 

dan advokasi 

3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan 

4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga 

5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang 

memiliki misi dan tujuan yang sama.
28

  

Dengan demikian, BP4 yang merupakan mitra kerja dari Kementerian 

Agama juga bertujuan sebagai pembinaan dan penasihatan yang besifat 

keagamaan, karena dapat membantu sesama muslim untuk menciptakan dan 

membina rumah tangga atau perkawinan yang aman, damai serta sesuai dengan 

ajaran agama Islam.   

Adapun visi dan misi dari lembaga BP4 yaitu, 

Visi adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. 

Sedangkan misi BP4 adalah: 

1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatan konseling, mediasi dan advokasi 
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3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 

dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
29

 

 

d. Peran BP4 

BP4 secara umum menangani hal ikhwal tentang pernikahan serta 

keluarga. Peranan BP4 yaitu badan penasihat yang membantu menangani masalah 

perkawinan dalam hal pranikah dan keluarga atau rumah tangga yang berselisih. 

Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas untuk membantu masyarakat agar dapat 

lebih memahami pentingnya makna suatu perkawinan dan dapat menjaga 

perkawinan agar tetap langgeng, bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntutan 

agama Islam.    

BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang bernaung di bawah 

Kementerian Agama serta memiliki peran untuk meningkatkan dan menjaga mutu 

dalam suatu keluarga atau perkawinan. Berdasarkan pasal 6 yang terdapat dalam 

Hasil Musyawarah Nasional BP4 Pusat Ke XV 2014, ada beberapa upaya dan 

usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 sebelumnya, 

diantaranya:  

1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan 

konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada 

masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau 

melalui media massa dan media elektronik. 

2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan keluarga. 

3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama. 

4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, 

keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.  
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5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak 

bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak 

tercatat. 

6) Bekerjasama dengan intansi, lembaga dan organisasi yang memiliki 

kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, 

buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu 

8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, 

seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan 

perkawinan dan keluarga. 

9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan 

penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan 

akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah. 

10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina 

keluarga sakinah. 

11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan 

kewirausahaan. 

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan 

organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
30

   

Upaya dan usaha tersebut merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dari 

Hasil Musyawarah BP4 Pusat pada tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, masing-

masing BP4 diberbagai tingkatan keorganisasian merealisasikannya dalam 

program-program yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan dan keluarga 

yang sakinah mawaddah warahmah. 

6. Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Perceraian secara etimologi hukum islam berasal dari bahasa arab, yang 

berarti  ْق  yaitu melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara terminologi  اِْطَلا
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berarti  ِْوِجيَّة قاِة الزَّ اُء اْلعاَلا اِْنها اجِ وا وا ِة الزَّ ابِطا لٌّ را  yaitu melepas tali perkawinan dan  حا

mengakhiri hubungan suami isteri.
31

  

Al Jaziri mendefinisikan talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan 

atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. 

Sedangkan Abu Zakaria Al Anshari juga mendefinisikan talak berarti 

melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
32

 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh beberapa imam mazhab, yaitu: 

 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa talak ialah melepas akad dengan lafadz 

talak atau semakna dengan itu, sedangkan Imam Hanafi dan Hambali 

memberikan pengertian talak sebagai suatu proses pelepasan ikatan 

perkawinan secara langsung atau untuk masa depan yang akan datang 

dengan lafadz khusus. Pendapat lain yang memberikan pengertian talak 

secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yaitu talak sebagai 

suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan 

suami isteri.
33

 

 

Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan perceraian ialah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan 

isteri dengan menggunakan talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan 

suami isteri. Meski perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai 

suami maupun status seorang perempuan sebagai isteri akan berakhir, namun 

perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan 

ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan. 

b. Dasar Hukum Perceraian 

Agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari 

hal-hal terkait ibadah atau kehidupan rumah tangga. Agama Islam juga 
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menghalalkan perceraian, namun hal tersebut merupakan suatu perkara yang 

dibenci oleh Allah swt. Sesuai dengan hadits yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya perceraian merupakan pilihan terakhir atau solusi bagi pasangan 

suami isteri apabila rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. 

Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 227, 

                    

 

Terjemahnya: 

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
34

 

 

Selain itu dalam firman-Nya Q.S. At-Thalaq/65: 1, 

                                    

                               

                                    

 

Terjemahnya:   

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 

(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu 

tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.”
35

 

 

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 63 jo Pasal 116 
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut: 

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan 

Pengadilan. Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut: 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa suami 

isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan itu sendiri.
36

 

 

c. Dampak Perceraian 

Dampak perceraian bagi istreri merupakan efek yang langsung dirasakan 

pasca bercerai dengan suaminya, perceraian merupakan suatu peristiwa yang 

kerap terjadi pada pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Hal ini juga 

dipicu oleh adanya gaya hidup yang terjadi dilingkungan masyarakat sehingga 

gagal dalam mempertahankan rumah tanganya. Dengan demikian, ada beberapa 

dampak perceraian bagi isteri antara lain: 

1. Hilangnya kepercayaan diri 

Bagi seorang wanita yang mengalami perceraian, sebagian dari mereka 

akan mengalami hilangnya rasa percaya diri ketika ingin melakukan suatu 

pekerjaan, sehingga menimbulkan rasa rendah diri dalam diri seorang wanita 

tersebut ketika dihadapkan dengan keluarga, teman atau rekan kerjanya. 

 

 

                                                           
36

Kompilasi Hukum Islam, op. cit., h. 89. 



29 
 

 

2. Trauma psikologis 

Banyak wanita yang terlihat kuat dan tegar ketika dihadapkan pada 

buah hatinya, namun seorang isteri yang mengalami perceraian akan merasakan 

trauma secara psikologis dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut akan 

mengakibatkan jiwa seorang isteri merasa sepi, takut dalam membangun 

hubungan baru terutama pada laki-laki, rasa cemas atau khawatir terhadap anak 

dan lain-lain. 

3. Finansial 

Perceraian dapat menimbulkan dampak finansial, hal ini dimaksudkan 

terkait ekonomi atau keuangan. Bagi seorang isteri yang tidak bekerja, maka hal 

ini merupakan suatu peristiwa yang cukup sulit untuk menjalani kehidupan 

selanjutnya, pasalnya setelah bercerai akan menopang kehidupan masing-masing. 

Selain dampak perceraian yang dirasakan oleh seorang isteri, anak juga 

merupakan pihak yang dianggap paling tersakiti jika perceraian harus terjadi pada 

kedua orangtuanya. Diantara dampak perceraian bagi anak antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penurunan akademik 

Anak merupakan salah satu korban perceraian dari kedua orangtuanya, 

hal tersebut tentunya akan mengalami perubahan sikap atau pola kehidupan dari 

sebelumya. Terutama dalam kegiatan akademik, anak tidak lagi ada yang 

mengontrol dan memotivasi dalam hal belajar dari kedua orangtuanya, sehingga 

mengakibatkan turunnya kemampuan akademik. 
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2. Kesepian 

Salah satu dampak psikis yang pasti terjadi pada anak korban dari 

perceraian ialah perasaan kesepian yang akan sangat dirasakan, hal tersebut 

karena seorang anak akan merasakan kehilangan salah satu dari kedua 

orangtuanya.  

3. Trauma berkepanjangan 

Hal ini akan menjadi dampak terbesar yang akan terjadi pada seorang 

anak. Ingatan bahwa orangtuanya pernah bertengkar, marah dan melampiaskan 

hal sedih dihadapannya akan menjadi trauma dan ketakutan dalam hal apapun. 

 


