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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika pembaharuan yang mawarnai sejarah umat Islam sejak 

beberapa abad lalu, antara lain ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh 

cendekiawan muslim yang menggagas pembaharuan pemikiran Islam. 

Gagasan pembaharuan yang telah digulirkan meliput hampir seluruh bidang-

bidang pemikiran Islam, termasuk hukum Islam. Gagasan pembaharuan 

hukum Islam muncul akibat adanya materi hukum seperti fikih, dengan 

kenyataan sosial dewasa ini. Upaya pembaruan kemudian terwujud dalam 

bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga, 

sebagimana ditempuh beberapa negara muslim (Asni, 2012: 1). 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berbeda-beda dengan 

maksud agar keduanya dapat saling berpasangan untuk mengembangkan 

keturunan, melalui jalan yang sah sesuai ajaran Islam adalah melalui 

perkawinan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nur:32 (Quran 24: 

719)  

                       

                   



2 
 

Terjemahan: 

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian[1035]
1
 diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. 

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa 

dilakukan oleh umumnya umat manusia. Suatu ikatan perkawinan pada 

dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena dalam kehidupan sosial 

merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Suatu 

ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini 

dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk 

suatu keluarga, karena tanpa didahului perkawinan dua orang (1 orang laki-

laki dan 1 orang perempuan) tinggal di satu rumah belum tentu berhak 

disebut sebagai keluarga (Ahmad, 1991: 29). 

Ikatan perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akan menimbulkan 

hak dan kewajiban istri maupun suami. Timbulnya hak dan kewajiban 

tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik kecil bahkan 

besar. Hal ini dapat terjadi, jika salah satu pihak ataupun kedua belah pihak 

tidak saling memahami kedudukannya masing-masing. Untuk itu, sebelum 

adanya perkawinan, sudah semestinya calon pengantin pria maupun wanita 

wajib mempersiapkan diri untuk menjadikan perkawinannya menjadi lebih 

kokoh dan kuat. Pengetahuan tentang berumah tangga yang baik bagi calon 

                                                             
1
 [1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum  kawin atau  wanita- wanita yang tidak 

bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 
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pasangan pengantin seharusnya lebih ditambahkan lagi agar dapat membantu 

mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Jika 

pernikahan dibangun atas pondasi yang kuat, maka akan menuai sukses atau 

juga sebaliknya (Shodiq, 34). 

Calon pengantin seharusnya lebih mempersiapkan diri mereka sebelum 

memasuki kehidupan berumahtangga untuk menghadapi permasalahan yang 

akan timbul setelah perkawinan. Sebab berdasarkan dari beberapa kasus-

kasus, perceraian itu terjadi dimulai dari permasalahan kecil yang kemudian 

menjadi permasalahan yang besar bahkan ada yang sampai melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk itu ajaran syariat Islam 

memberikan tuntutan yang sangat penting untuk dipelajari, agar setelah 

memasuki kehidupan berumah tangga pasangan suami-istri dapat hidup 

sukses dan bahagia dalam mahligai yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi 

orangtua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainnya, 

menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi 

hal yang urgen. Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah 

tangga antara suami-istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup 

kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif 

terakhir apabila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan atau disatukan 

lagi dalam kehidupan keluarga yang harmonis (Masruro, 2017: 6). 
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Perceraian adalah hal yang dimurkai oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. 

Banyak larangan-larangan perceraian antara suami istri yang dijelaskan dalam 

Al-Quran maupun hadis.  

Qs. An-Nisa: 35 

                       

                        

Terjemahan: 

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam[293]
2
 dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 

Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri 

itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Quran 

4: 162) 

As- Sunnah 

نْ  َغْير   َما بَأْس   فََحَرام   َعلَْيهَا َرائ َحة   الَجنَّة    أَيَُّما اْمَرأَة   َسأَلَتْ  َزْوَجهَا طاَلَقًا م 

Terjemahan: 

“Perempuan (istri) mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa 

alasan yang diperkenankan, maka haram baginya mencium wangi surga.” 

(Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 2226, at-Tirmidzi no. 1187, 

                                                             
2
 [293] Hakam ialah juru pendamai 
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dan selain keduanya, dinyatakan shahih oleh Imam al- Albani rahimullah 

dan Shahih Sunan at- Tirmidzi) 

Dalam perspektif peneliti, perceraian tidak hanya berdampak negatif 

pada pasangan suami-istri, akan tetapi dapat juga berdampak pada 

perkembangan, pertumbuhan, serta mental dari anak-anak mereka. Selain 

perceraian, kasus pernikahan dibawah umur juga marak terjadi. Untuk itu, 

kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan 

kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.  

Tuntutan dalam berumah tangga ini kemudian dijabarkan oleh 

pemerintah dalam bentuk pendirian Badan Penasehatan, Pembinaan, dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di bawah naungan KEMENAG RI 

dengan SK. Menag No. 85 Tahun 1961. Pembentukan Badan Penasehatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan ini diperkuat dengan peraturan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/ 542 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah. Namun, setelah peneliti 

telusuri, terdapat beberapa wilayah yang penyelenggaraan kursus pra nikah 

masih dialihkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing. Salah 

satu tujuan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud apabila 

masalah-masalah dalam keluarga tidak diselesaikan dengan bijaksana.(Djaoe 

dan Safitri, 2019: 261-262) 
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Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi 

kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial kehidupan 

keluarga dan rumah tangga sehingga tidak kandas di tengah jalan karena 

kurangnya pemahaman dan pengertian yang memadai tentang seluk beluk 

kerumahtanggaan, mengingat semakin merebaknya kasus-kasus perkawinan 

yang terjadi dan berakhir perceraian.(Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, Modul TOT  Kursus Pra Nikah: 30-31) 

Pada tahun 2016 kasus perceraian di Kota Kolaka berjumlah 629 kasus, 

kemudian  pada tahun 2017 berjumlah 532 kasus, sedangkan pada tahun 2018 

berjumlah 416 kasus. Meskipun terjadi penurunan kasus perceraian, salah 

satu panitera di Pengadilan Agama Kolaka mengatakan bahwa jumlah kasus 

tersebut belum mencapai batas maksimal. (Djaoe dan Safitri, 2019: 271) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut peneliti, hal ini 

menarik untuk diteliti, mengingat tujuan dari perkawinan, selain untuk 

memperoleh keturunan perkawinan, juga bertujuan untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka peneliti membatasi penelitian ini 

terhadap peran dan faktor-faktor penyelenggaraan kursus pra nikah yang 

dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Perspektif 
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Peraturan Dirjen Bimas Islam No. II/ 542 Tahun 2013 mengenai 

penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah  

1.  Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan kursus 

pra nikah di Kecamatan Kolaka? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dilaksanakannya kursus pra nikah 

di Kecamatan Kolaka? 

3. Bagaimana Perspektif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 542 

tentang penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka? 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil 

tujuan, yakni: 

1. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam 

penyelenggaraan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

dilaksanakannya kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ. II/ 542 tentang kursus pra-nikah yang dilaksanakan di 

Kecamatan Kolaka. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu 
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pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dengan hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah ilmu 

serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari 

khususnya Fakuktas Syariah program studi Ahwal Al-syakhshiyyah, 

tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam pemberian kursus pra-

nikah, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan 

secara empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh 

dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana 

dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhiyyah, selain itu diharapkan 

dapat meningkatkan pola pemikiran secara penalaran serta 

kemampuan pemahaman penulis tentang wawasan Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama 

Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengatin yang 

diperbaharui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
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b. Bagi Masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

pengetahuan serta masukan moral yang dapat diambil oleh 

masyarakat luas, terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan 

Kolaka, yang hendaknya lebih mempersiapkan diri sebelum 

memasuki kehidupan berumah tangga. 

1.5 Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu 

menyampaikan operasional sebagai berikut: 

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2007: 154). Peran yang dimaksud oleh 

peneliti adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh  Kantor Urusan 

agama dalam pemberian penyuluhan untuk mengurangi angka perceraian 

di kecamatan Kolaka. 

2. Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian 

Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota (PMA RI Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan). 
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3. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan 

dalam berbagai-bagai arti (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, aplikasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima). Penyelenggaraan yang 

dimaksud dalam penelitian ini yakni proses atau cara Kantor Urusan 

Agama dalam melaksanakan kursus pra nikah. 

4. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan 

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Peraturan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 542 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah). 

1.6 Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “ 

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pemberian Penyuluhan Untuk 

Mengurangi Angka Perceraian Ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”, maka perlu dilakukan review 

terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau 

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh 

peneliti, diantarnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah, dengan judul skripsi “ 

Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat 
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Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah” , Mahasiswi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. 

Setiap penelitian memungkinkan adanya persamaan dan perbedaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti, terletak pada 

salah satu tujuan penelitian yakni ingin mengetahui tingkat efektifitas 

pelaksanaan kursus calon pengantin. Perbedaannya yaitu penelitian 

sebelumnya dilakukan di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, 

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Kolaka 

Kabupaten Kolaka. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Suci Cahyani Nasution dengan judul 

skripsi “ Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin 

Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

Provinsi Sumatra Utara”, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti, 

terletak pada teknik pengumpulan data yakni dilakukan dengan cara 

observasi, interview, dan dokumentasi. Perbedaannya, penelitian 

terdahulu  hanya mengulas tentang efektif serta faktor pendukung dan 

penghambat keberhsilan pelaksanaan kursus pra nikah, sedangkan yang 

peneliti teliti, menggunakan perspektif Peraturan irjen Bimas Islam 

Nomor DJ. II/ 542 tahun 2013. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim, dengan judul skripsi “ 

Peran BP4 Terhadap Efektifitas Kursus Pra Nikah dalam mengurangi 



12 
 

Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten 

Bogor), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2014. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti, 

yaitu melihat sisi kursus pra nikah tersebut, sebagai salah satu tugas BP4/ 

KUA Kecamatan yang seharusnya diberikan kepada para calon pengantin 

agar dapat lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan 

berumah tangga. Perbedaannya yaitu terletak pada, lokasi penelitian 

terdahulu dilakukan di BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor), 

sedangkan penelitian yang peneliti teliti dilakukan di KUA Kecamatan 

Kolaka Kabupaten Kolaka) 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita 

Amalia Safitri dengan judul “Peran KUA dalam Mengurangi Angka 

Perceraian di  Kecamatan Pomalaa dan Wundulako”, melalui Jurnal 

Al’adl, Volume 12, No. 2, Tahun 2019. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti, 

yaitu perilaku dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kursus pra-

nikah sebelum melangsungkan pernikahannya masih minim, serta 

anggapan bahwa kursus tersebut tidak memberikan dampak yang penting 

bagi kehidupan keluarga mereka. Perbedaaannya yaitu, lokasi penelitian 

terdahulu dilakukan di Kantor Urusan Kecamatan Pomalaa dan 

Wundulako, sedangkan penelitian yang peneliti teliti dilakukan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kolaka. Selain itu penelitian yang peneliti 
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teliti, lebih mendalami peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka 

dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah dengan mewawancarai beberapa 

pasangan pengantin yang telah menikah ditahun 2019 dan 2020 

sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus terhadap hasil wawancara 

bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa dan 

Wundulako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


