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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Hari/tgl/bln : Kamis/11/Juli 

Informan : Budiono 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah sebelum menikah anda mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah 

yang diadakan oleh BP4 di Kecamatan Wonggeduku ? (Ya/Tidak, alasan) 

Jawab : Tidak, dikarenakan saya tidak mengetahui dan tidak ada 

himbauan dari penghulu yang membantu mengurus data 

pernikahan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah anda ikuti 

di Kecamatan Wonggeduku ? 

Jawab :  - 

3. Dampak atau manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  - 

4. Apakah anda diberikan evaluasi atau pertanyaan setelah penyampaian 

materi dari pegawai BP4 ? 

Jawab :  - 

5. Apakah anda mengetahui tentang BP4 yang berada di KUA Kecamatan 

Wonggeduku serta peran dan fungsinya ? 

Jawab :  Tidak mengetahui sama sekali 

6. Apakah BP4 pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait 

pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa anda ? 

Jawab :  Sepengetahuan saya, tidak pernah mendengar adanya sosialisasi 

terkait hal tersebut.  

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah ada hambatan yang anda alami ketika mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  -   



 

 

Hari/tgl/bln : Jum’at/12/Juli 

Informan : Asep 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah sebelum menikah anda mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah 

yang diadakan oleh BP4 di Kecamatan Wonggeduku ? (Ya/Tidak, alasan) 

Jawab : Iya ikut, alasan saya mengikuti kegiatan tersebut karena 

pemberitahuan dari KUA ketika mengurus data pernikahan dan 

mengharuskan bagi calon pengantin ntuk mengikuti bimbingan 

pranikah. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah anda ikuti 

di Kecamatan Wonggeduku ? 

Jawab :  Ketika pelaksanaan bimbingan pranikah kami bersama calon  

 pengantin lainnya duduk dikursi sambil mendengar Bapak 

 Kepala KUA menyampaikan materi tentang pernikahan, 

kehidupan rumah tangga dan hal lainnya, selain itu kami juga 

diintruksikan untuk pratek melafadzkan ijab qabul, karena 

dikhawatirkan ketika ijab qabul dalam pernikahan yang 

sebenarnya berlangsung calon pengantin laki-laki keliru atau 

grogi dalam melafadzkan, begitupun dengan surah al-fatihah 

atau bacaan shalat. 

3. Dampak atau manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab : Banyak manfaat yang dapat saya rasakan setelah mengikuti 

bimbingan pranikah ini, misalnya persoalan perkawinan ataupun 

kehidupan rumah tangga yang awalnya saya tidak tau menjadi 

tau, utamanya dalam praktek membaca atau melafadzkan ijab 

qabul dan bacaan shalat.  

4. Apakah anda diberikan evaluasi, pertanyaan atau kesempatan tanya jawab 

setelah penyampaian materi dari pegawai BP4 ? 

Jawab :  Tidak 



 

 

5. Apakah anda mengetahui tentang BP4 yang berada di KUA Kecamatan 

Wonggeduku serta peran dan fungsinya ? 

Jawab :  Saya tidak mengetahui tentang BP4, yang saya ketahui hanyalah 

KUA di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

6. Apakah BP4 pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait 

pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa anda ? 

Jawab :  Saya tidak pernah mendengar adanya sosialisasi atau penyuluhan 

terkait pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa ini.  

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah ada hambatan yang anda alami ketika mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  Ada, karena kemarin kami dan beberapa calon pengantin di desa 

ini melaksanakan bimbingan pranikah bukan di KUA 

Kecamatan Wonggeduku, melainkan dilaksanakan di wawotobi 

tempat taman empang. Kami rasa sangat jauh dilaksanakan 

disana, terlebih lagi waktu pelaksanaan bimbingan pranikah 

hampir memakan waktu sehari, jadi kami rasa menghabiskan 

waktu ya lumayan dan terasa lelah, belum lagi kami juga 

mempersiapkan pernikahan kami.   

 

  



 

 

Hari/tgl/bln : Jum’at/12/Juli 

Informan : Adi Sutrisno 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah sebelum menikah anda mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah 

yang diadakan oleh BP4 di Kecamatan Wonggeduku ? (Ya/Tidak, alasan) 

Jawab : Tidak, dikarenakan saya tidak mengetahui dan tidak ada 

himbauan dari penghulu yang membantu mengurus data 

pernikahan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah anda ikuti 

di Kecamatan Wonggeduku ? 

Jawab :  - 

3. Dampak atau manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  - 

4. Apakah anda diberikan evaluasi atau pertanyaan setelah penyampaian 

materi dari pegawai BP4 ? 

Jawab :  - 

5. Apakah anda mengetahui tentang BP4 yang berada di KUA Kecamatan 

Wonggeduku serta peran dan fungsinya ? 

Jawab :  Tidak mengetahui sama sekali 

6. Apakah BP4 pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait 

pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa anda ? 

Jawab :  Sepengetahuan saya, tidak pernah mendengar adanya sosialisasi 

terkait hal tersebut.  

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah ada hambatan yang anda alami ketika mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  -   

  



 

 

Hari/tgl/bln : Kamis/11/Juli 

Informan : Nenden Kurniati 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah sebelum menikah anda mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah 

yang diadakan oleh BP4 di Kecamatan Wonggeduku ? (Ya/Tidak, alasan) 

Jawab  :    Tidak, karena saya tidak tahu adanya bimbingan pranikah dan 

tidak ada informasi atau pemberitahuan dari penghulu desa 

yang menguruskan data terkait pernikahan saya. Namun 

sebelumnya saya merasa sudah tahu ketika beberapa calon 

pengantin bercerita dan mengatakan bahwa materi yang 

disampaikan terkait pernikahan atau keluarga.  

2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah anda ikuti 

di Kecamatan Wonggeduku ? 

Jawab :    Tidak ikut 

3. Dampak atau manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :    - 

4. Apakah anda diberikan evaluasi atau pertanyaan setelah penyampaian 

materi dari pegawai BP4 ? 

Jawab :    - 

5. Apakah anda mengetahui tentang BP4 yang berada di KUA Kecamatan 

Wonggeduku serta peran dan fungsinya ? 

Jawab :    Tidak  

6. Apakah BP4 pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait 

pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa anda ? 

Jawab :    Sepengetahuan saya, tidak pernah. 

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah ada hambatan yang anda alami ketika mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  -   



 

 

Hari/tgl/bln : Sabtu, 13 Juli 2019 

Informan : Sugito 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah sebelum menikah anda mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah 

yang diadakan oleh BP4 di Kecamatan Wonggeduku ? (Ya/Tidak, alasan) 

Jawab : Ya ikut, karena sebelumnya saya mengurus berkas di KUA 

Kecamatan Wonggeduku ada pemberitahuan mengikuti 

bimbingan. 

2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah anda ikuti 

di Kecamatan Wonggeduku ? 

Jawab :  Prosesnya ya biasa seperti kita duduk dikursi mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan 

Wonggeduku, selain itu juga ada praktik yang saya lakukan juga 

calon pengantin laki-laki lainnya yaitu melafadzakan ijab qabul 

agar nanti ketika pelaksanaan pernikahan tidak gugup dan 

mengerti apa yang akan diucapkan, kemudian praktik membaca 

surah Al Fatihah, mengaji dan bacaan shalat. 

3. Dampak atau manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  Banyak hal yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, apalagi 

persoalan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan 

lainnya yang sudah diberikan materi saat bimbingan pranikah. 

4. Apakah anda diberikan evaluasi atau pertanyaan setelah penyampaian 

materi dari pegawai BP4 ? 

 Jawab :  Tidak ada, setelah diberikan materi dan praktik kami langsung 

pulang. 

5. Apakah anda mengetahui tentang BP4 yang berada di KUA Kecamatan 

Wonggeduku serta peran dan fungsinya ? 

 Jawab : Tidak, setahu kami KUA saja yang mengurusi terkait  

pendaftaran pernikahan. 



 

 

6. Apakah BP4 pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait 

pernikahan atau kehidupan rumah tangga di desa anda ? 

 Jawab :  Tidak tahu ya, kami belum pernah mendengar atau mengikuti 

kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan KUA Kecamatan 

Wonggeduku di desa ini.  

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah ada hambatan yang anda alami ketika mengikuti bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  Hambatan yang saya alami kemarin ketika mengikuti bimbingan 

itu dalam praktik mengajinya, karena jujur saya kurang lancar 

mengaji itupun membaca surah Al Fatihah lancar karena sering 

mendengar orang membacanya. 

  



 

 

Hari/tgl/bln : Selasa/09/Juli 2019 

Informan : Kepala KUA Kecamatan Wonggeduku  

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah yang menjadi pelaksana atau pemateri dalam Bimbingan Pranikah 

Bapak selaku Kepala KUA ? 

Jawab : Tidak juga, kadang-kadang bergantian dengan Bapak Wahab 

selaku koordinator penyuluh atau bagian BP4. 

2. Materi apa saja yang Bapak sampaikan ketika Bimbingan Pranikah dan 

berapa lama durasi waktu bimbingan pranikah ? 

Jawab  :  Materi terkait perkawinan, kehidupan rumah tangga dan banyak 

terkait hal umum. Masalah waktu dalam bimbingan pranikah 

tidak menentu, dilihat kondisi saja, apabila misalnya saya 

mempunyai kesibukan yang mendadak, ya tidak lama. 

3. Apakah setelah pelaksanaan bimbingan pranikah ada proses tanya jawab 

atau diskusi ? 

Jawab  :  Tidak ada 

4. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah itu penting bagi BP4 ? 

Jawab : Penting, selain karena itu merupakan salah satu peran dan 

program dari BP4 hal tersebut juga penting bagi calon pengantin 

atau pun pengantin lainnya yang sudah menikah dalam rangka 

pengetahuan tentang pernikahan dan menjaga mutu kehidupan 

rumah tangga. Kemudian pada tahun ini bagi pengantin yang 

belum melaksanakan bimbingan pranikah, maka jelang beberapa 

hari setelah menikah harus mengikuti bimbingan pranikah, 

meski harusnya dilaksanakan sebelum pernikahan dan 

ancamannya buku nikah tidak akan diberikan sebelum 

mengikuti kegiatan tersebut.  

5. Apa fungsi dan peran BP4 dimasyarakat ? 

Jawab :  Fungsi dan peran BP4 utamanya ialah membimbing calon 

pengantin dalam rangka melaksanakan bimbingan pranikah 



 

 

serta memberikan bimbingan dan menasehati pula pada 

masyarakat dalam rangka menjaga mutu keluarga serta 

memberikan penyuluhan di ingkungan masyarakat. 

6. Apakah fungsi dan peran BP4 telah terlaksana seluruhnya ? (Ya/tidak, 

alasan) 

Jawab :    Ya belum, hal ini terkait penyuluhan di lingkungan masyarakat, 

kami menyadari belum sepenuhnya terlaksana karena faktor 

kurangnya tenaga pegawai atau staf di KUA Kecamatan 

Wonggeduku ini, serta dana dan tanggung jawab yang 

terkadang banyak, baik dalam kantor atau diluar dari pekerjaan 

kantor  

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam melaksanakan 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku Kabupaten Konawe. 

1. Faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam melaksanakan Bimbingan 

pranikah ? 

Jawab : Beberapa hal yang terkadang menghambat pelaksanaan 

bimbingan pranikah, misalnya dari calon pengantin itu sendiri 

yang lambannya akan pengetahuan dalam bimbingan pranikah 

terkait praktik ijab qabul atau praktik mengaji dan lain-lain 

serta keterlambatan waktu dalam mengikuti bimbingan 

pranikah, bahkan tidak hadir dalam pelaksanaan bimbingan 

pranikah disebabkan alasan dan hambatan lainnya. Hal tersebut 

menyebabkan proses pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi 

lambat dan molor waktu. 

  



 

 

Hari/tgl/bln : Selasa/09/Juli 2019 

Informan : Abdul Wahab, S. Ag (Koordinator Penyuluh) 

 

Efektivitas dan peran BP4 terhadap bimbingan pranikah di Kecamatan 

Wonggeduku Kabupaten Konawe. 

1. Apakah yang menjadi pelaksana atau pemateri dalam Bimbingan Pranikah 

Bapak selaku Koordinator Penyuluh ? 

Jawab : Tidak, terkadang Bapak KUA 

2. Materi apa saja yang Bapak sampaikan ketika Bimbingan Pranikah ? 

Jawab  :  Banyak hal terkait pernikahan, kehidupan rumah tangga dan 

bimbingan mengaji serta praktik ijab qabul dan lain-lain.  

3. Apakah setelah pelaksanaan bimbingan pranikah ada proses tanya jawab 

atau diskusi ? 

Jawab : Terkadang apabila itu diperlukan atau ada hal yang akan  

disampaikan. 

4. Apakah pelaksanaan bimbingan pranikah itu penting bagi BP4 ? 

Jawab :  Penting dalam rangka aturan dari pemerintah terkait bimbingan 

pranikah agar supaya bagaimana mutu pernikahan serta 

kehidupan dalam berumah tangga tetap terjaga. Selain itu juga 

bekal atau ilmu dasar untuk calon pengantin dalam berumah 

tangga.  

5. Apa fungsi dan peran BP4 dimasyarakat ? 

Jawab : Fungsi dan perannya yaitu memberikan bimbingan serta 

penyuluhan terkait pernikahan serta kehidupan keluarga. 

6. Apakah fungsi dan peran BP4 telah dilaksanakan seluruhnya ? (Ya/tidak, 

alasan) 

Jawab : Ya sebagian ada yang sudah terlaksana, misalnya bimbingan 

pranikah, bimbingan bagi pengantin yang sudah menikah 

terkadang. Selain itu yang belum penyuluhan di lingkungan 

masyarakat, karena beberapa alasan yaitu persoalan dana, tenaga 

kerja yang kurang dan terkadang ada hal lain yang tidak bisa 

dijelaskan.  



 

 

Faktor-faktor penghambat apa saja yang dialami BP4 dalam 

melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wongeduku 

Kabupaten Konawe. 

1. Faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam melaksanakan Bimbingan 

pranikah ? 

Jawab :  Hambatan yang saya alami selama melakukan bimbingan 

pranikah terkait calon pengantin itu sendiri. Banyaknya 

pasangan calon pengantin terkadang saya bimbing dan 

terkadang beberapa diantara ada yang pengetahuannya kurang 

dalam hal baca Qur’an dan agama lainnya, maka itu yang 

membuat waktu sangat tidak efisien untuk pasangan calon 

pengantin lainnya, karena dalam proses bimbingan banyak 

praktik yang dilakukan diantaranya melafadzkan ijab qabul, 

membaca Al Qur’an, Al Fatihah dan bacaan sholat lainnya hal 

tersebut juga menjadi alasan ketidak hadiran calon pengantin 

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan demikian 

saya sampaikan ketika pengurusan berkas, sebelum mengikuti 

bimbingan pranikah harus mempersiapkan dirinya.  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
Foto KUA Kecamatan Wonggeduku tampak dari depan 

 

 

 
Berfoto setelah melakukan wawancara bersama pegawai BP4 KUA Kec. Wonggeduku. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. 

 

 

 
Foto bersama Kepala KUA Kec. Wonggeduku dan catin setelah melaksanakan 

bimbingan pranikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
Praktek pelafadzan ijab qabul dalam kegiatan bimbingan pranikah 

 

 

 
Wawancara bersama Bapak Asep 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Wawancara bersama Bapak Budiono 

 

 

 
Wawancara bersama Bapak Sugito 
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