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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

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.1 

“Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi 

kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu haruslah diakui pula pentingnya 

langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga”.  

Keluarga adalah unsur terkecil dari suatu masyarakat, sedangkan keluarga 

terbentuk harus melalui perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk 

membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat di 

mana mereka tinggal sebagai suami istri yang sah.  

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai 

dari pembinaan keluarga terlebih dahulu.Perkawinan itu hendaknya berlangsung 

seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.Jika semua keluarga yang 

merupakan anggota masyarakat sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat.  

                                                           
1 Abu Ahmad,  Psikologi Sosial,  Cet-2 ( Jakarta: Bineka Cipta,1991 ), h. 239  
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Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih 

sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Dimana semua itu bertujuan agar 

manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai 

makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang 

bisa meneruskan perjuangan mereka. Namun kecintaan seseorang terhadap lawan 

jenisnya, adakalanya hanya didasari faktor dhohir yang berupa harta, tahta dan 

rupa, yang mana hal tersebut tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang 

dikemudian hari.hal ini senada dengan sabda nabi yang berbunyi: 

ُ  ّل  ا   هللا   ه  د  ز  ي   م  ا ل  ه  ز  ع  ل   ة  أ  ر  م  ا   ج  و  ز  ت   ن  قال النبي صلى هللا عليه وسلم: م    ن  م     و  ّّل   

َ  ّل  ا   هللا   ه  د  ز  ي   م  ا ل  ه  ال  م  ا ل  ه  ج  و  ز  ت    ة  اء  ن   د  ّل  ا   هللا   ه  د  ز  ي   م  ا ل  ه  ب  س  ح  ا ل  ه  ج  و  ز  ت   ن  م  ا  و  ر  ق   

 ه  م  ح  ر   ل  ص  ي   و  ا   ه  ج  ر  َ   ن  ص  ح  ي  و   ه ر  ص  ب   ض  غ  ي   ن   ا  ّل  ا ا  ه  ب   د  ز  ي   م  ل   ة  أ  ر  م  ا   ج  و  ز  ت   ن  م  و  

َ  ه  ل   ك  ار  ب  ا و  ه  ي  َ   ه  ل   هللا   ك  ار  ب    2)رواه الطبرانى ( ه  ي  ا 

Artinya: Nabi bersabda : “ Barang siapa mengawini wanita karena kemuliaannya 

maka Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan. Barang siapa 

mengawini wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah 

kecuali kefakiran, dan barang siapa mengawini wanita karena 

keturunannya maka Allah tidak akan menambah kecuali kerendahan. 

Dan barang siapa mengawini wanita tidak lain kecuali untuk 

memejamkan mata (dari pandangan wanita lain) dan menjaga farjinya, 

serta menyambung family, maka Allah akan memberi barokah 

kepadanya, dan kepada wanita yang dinikahinya. 

 

 Sebagaimana telah disebutkan oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur’an;  

  ة  م  ح  ر  و   ة  د  و  م   م  ك  ن  ي  ب   ل  ع  ج  ا و  ه  ي  ل  ا ا  و  ن  ك  س  ت  ا ل  اج  و  ز  ا   م  ك  س  ف  ن  ا   ن  م   م  ك  ل   ق  ل  خ   ن  ا   ه  ات  ي  ا   ن  م  و  

        (12)الروم : 

                                                           
2Khotimah Hasan, Husnul: Pokok-Pokok Materi Dakwah (Bangil: Pustaka Salafiyah, 

1999) h. 9-10 
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Terjemahannya;Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu  

terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum; 

21)”3 

 

Seperti makhluk lainnya, manusia juga bebas mengikuti nalurinya dalam 

berhubungan dengan lawan jenisnya. Tetapi,untuk membedakan antara manusia 

dengan hewan maupun makhluk lainnya serta demi menjaga martabat dan 

kehormatan manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan 

martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan 

diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan suatu ikatan perkawinan. 

Perkawinan merupakan  ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai 

suami istri berdasarkan hukum Negara (peraturan perundang-undangan), 

hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah 

sunnahtullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab 

dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama islam4 

 
Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman 

dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Perkawinan 

juga merupakan pertemuan dua hati yang berbeda yang akan saling melengkapi 

satu sama lain dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ini adalah suatu cara 

atau solusi yang tepat dalam upaya mengembangkan keturunan yang didasarkan 

pada agama. Dalam hukum positif, Undang-undang Republik  indonesia nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, yang dijelaskan dalam pasal 1 sebagai berikut: 

                                                           
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Indah 

Press,1995),h.664 
4Departemen Agama R.I Pedoman Konseling Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama 

RI,2004), h.1 
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Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”5 

Pada dasarnya, setiap pasangan calon suami-istri yang akan 

melangsungkan perkawinan atau akan membentuk keluarga senantiasa 

bertujuan atau ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah 

warahmah serta kekal untuk selama-lamanya. Dalam kompilasi hukum 

islam (KHI) pasal 3 disebutkan tujuan daripada perkawinan, yaitu 

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah,mawaddah, warahmah”6 

 

penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan sejahtera lahir dan bathin serta selamat dunia dan akhirat adalah 

impian bagi setiap orang yang akan memasuki gerbang kehidupan keluarga 

melalui perkawinan. Karena keluarga adalah komunitas terkecil atau bentuk 

masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terkait oleh suatu 

keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, dan anak yang merupakan kesatuan 

kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat yang akan mempengaruhi cita-cita 

dan tujuan pembangunan nasional. Apabila setiap keluarga atau masyarakat 

tersebut hidup bahagia, makmur serta rukun, maka urusan negara pun akan 

harmonis. Untuk itu, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, perlu mendapatkan dan meningkatkan 

pengetahuan serta pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga 

sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan dalam hidup bermasyarakat. Dengan 

begitu, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami-istri, mampu 

                                                           
5Departemen  Agama RI,  Membina Keluarga Sakina, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan,  (Jakarta: Depag  RI, 2000), H. 8 
6Ibid. 
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menciptakan stabilan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman 

dan kedamaian. Pengetahuan dan pengertian inilah yang menjadi tonggak bagi 

pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. 

Forum-forum remaja yang ada disetiap mushallah-mushallah atau 

masjid-masjid ditiap-tiap tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan, merupakan wadah 

yang tepat guna menerima pengetahuan atau bimbingan dan juga pengertian 

tentang bagaimana membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan dan tuntunan 

Agama serta ketentuan hidup dimasyarakat. Karena para remaja, dimana gejolak 

jiwa muda yang ada dalam dirinya sangatlah labil serta saat dimana remaja berada 

dalam posisi pencarian identitas diri, perlu mendapatkan bimbingan sehingga 

diharapkan pada saat mereka telah siap untuk memasuki jenjang perkawinan cita-

cita dan tujuan dari pada perkawinan itu akan tercapai tanpa mengalami 

perselisihan yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian diantara 

keduanya. Dengan demikian, diharapkan juga Peran Badan Penasehat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap masyarakat dalam mengurangi 

perceraian, karena disamping memberikan batasan pergaulan remaja, juga 

memberikan arah ke depan bagi cita-cita keluarga yang harmonis. 

Kemudian, kembali pada apa yang telah dipaparkan di atas, dimana 

dikatakan bahwa perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang  berbeda, maka 

tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan adanya masalah yang pasti akan 

dihadapi memungkinkan akan terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan karakter dan keinginan antara suami-istri. Bapak Ichtijanto S.A. 
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mengatakan, diantara masalah yang dihadapi oleh keluarga dewasa ini antara lain 

adalah: 

Pertama renggangnya hubungan keluarga sebagai akibat individualisme 

yang kerap sekali menimbulkan kesejangan hubungan antara suami-istri, 

antara orang tua dan anak-anaknya (terutama remaja). Kedua, 

berkurangnya peran dan fungsi orang tua dalam membimbing dan 

mengawasi. Ketiga, berubahnya penghayatan terhadap norma-norma 

agama dan sosial budaya yang biasa berlaku dalam keluarga sehingga 

muncul kecenderungan beralihnya sistem kekeluargaan, dari keluarga 

besar (extended family) kepada keluarga inti (nuclearfamily). Hubungan 

antara anggota keluarga besar menjadi renggang dan retak. Fungsi 

keluarga tidak dapat ditunaikan. Kebanyakan anak-anak nakal atau 

perlaku kejahatan berasal dari keluarga yang berantakan (broken 

home)”7. 

Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orang 

tua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainnya, menandakan 

bahwa dewasaini 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 didadamaikan atau disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang 

harmonis.  

sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa konsekuensi dari 

percaraian itu tidak hanya berdampak negatif pada pasangan suami-istri semata, 

akan tetapi juga akan berakibat negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak-anak mereka. Berawal dari permasalahan-permasalan di atas, yakni sering 

terjadinya perselisihan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang 

mempunyai konsekuensi pada perceraian apabila keduanya (suami-istri) tidak 

                                                           
7Ichtijanto S.A.,”KeluargaBahagia  Sejahtera  dalam  Era Globalisasi”,( Majalah 

Nasehat Perkawinan dan Keluarga ), Jakarta: BP4Pusat, 1995, edisi Februari  No. 272, h. 16 
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dapat didamaikan kembali, maka dalam kehidupan masyarakat yang heterogenini 

dibutuhkan suatu badan atau lembaga yang menangani dan berusaha memberikan 

bimbingan dan penataran kepada calon pasangan suami-istri yang akan 

melangsungkan perkawinan dan memasuki pintu gerbang keluarga atau rumah 

tangga, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dan 

berarti untuk dapat terwujudnya keutamaannya dankeharmonisan suatu keluarga. 

Berbicara mengenai badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah 

seperti halnya di atas, maka diharapkan pula bahwa keberadaan badan atau 

lembaga itu adalah suatu wadah yang dapat dijadikan sarana atau tempat untuk 

mendapatkan pendidikan, pengetahuan, bimbingan dan juga penataran sebagai 

gambaran atau pengajaran bagi calon pasangan suami-istri untuk bekal rumah 

tangganya yang akan mereka bina dan hadapi bersama sebagai anggota 

masyarakat baru. 

Kehidupan bermasyarakat kita, terdapat suatu badan atau lembaga 

pemerintah yang diberi wewenang untuk ikut andil menyelesikan  persoalan-

persoalan kerumah tanggaan dari masyarakat muslim yang kita kenal dengan 

istilah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan selanjutnya 

disebut BP4, yang diharapkan badan tersebut dapat memberikan bantuan kepada 

pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu 

untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun peran dari BP4 tersebut tidak berfungsi 

karena masyarakat tidak berminat dengan adanya BP4 di Kantor KUA Pondidaha. 
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Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya 

adalah mendamaikan suami-istri yang bersengkata atau berselisih dan 

memberikan nasehat atau berselisih dan memberikan nasehat atau 

bimbingan sebelumnya bagi calon pasangan suami-istri yang akan 

melangsungkan perkawinan. Untuk menunjang eksistensi BP4, maka 

pada bulan oktober 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya 

badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan 

penanggulangan perceraian.8 

 

Sejarah pertumbuhan organisasi BP4, dimulai dengan adanya organisasi 

BP4 di Bandung pada tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan  nama 

panitia penasehatan perkawinan dan penyelesain perceraian (P5), diJawa 

Tengah dan JawaTimur dengan nama BP4 dan di daerah istimewa 

Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). 

Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama tanggal 

25-30 juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama 

“Badan  Penasehat Perkawinan” kemudian berdasarkan keputusan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan 

BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagaian tugas Kemenag 

dalam penasehatan perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan 

Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasehat 

Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian sebagai konsultasi penasehatan 

keluarga, tentu memberikan dan memahami persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh suami-istri atau menggunakan tenaga-tenaga yang 

profesional dalam  bidang konsulatasi dan bimbingan penyuluhan 

keluarga dan perkawinan, sehingga mampu berjalan efektif dalam 

menjalankan tugas-tugasnya”.9 

 

Sejarah singkat berdiri BP4 di Kecamatan Pondidahadi mulai pada tahun 

1988 bersamaan dengan berdirinya kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha 

pada saat itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha pertama yaitu 

bapak Drs. Ismail Saranani. Sebagai gambaran awal ditemukan bahwa tingkat 

perceraian diKecamatan tinggi dilihat dari beberapa kasus yang masuk dalam 

dokumentasi BP4 Kecamatan Pondidaha. Pada tahun 2015 terdapat  20 kasus. 

Yang dapat didamaikan terdapat 5 kasus dan sisanya berakhir dengan perceraian. 

                                                           
8H. Moh. Muchtar, “Memadamkan Api Sebelum Besar”, ( majalah nasehat perkawinan 

dan keluarga), Jakarta; BP4 pusat, 2009, edisi Juni No. 442, h. 5 
9Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),Hasil Munas BP4 

XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14-17 Agustus. 
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Hal inilah yang melatar belakangi penulis ingin meneliti faktor-faktor apa saja 

yang melatar belakangi tingginya angka perceraian diKecematan Pondidaha 

Kabupaten Konawe yang difokuskan pada delapan Desa di Kecamatan Pondidaha 

yakni Desa Ahuawatu, Desa Belatu, Desa Lalonggotomi, Desa Amesiu, Desa 

Laloika, Desa Mumundowu, Desa Pondidaha, dan Desa Lalodangge.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap perlu mengangkat 

sebuah judul mengenai“Respon Masyarakat Terhadap BP4 dalam Mengurangi 

Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha kabupaten Konawe 

Tahun 2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan di teliti, agar dapat menjadi jelas dan lebih 

operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagaiberikut: 

1. Bagaimana kondisi obyektif pelaksanaan BP4 terhadap masyarakat dalam 

mengurangi perceraian melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha, 

Kabupaten Konawe tahun 2015? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi percaraian 

melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe Tahun 

2015? 

3. Bagaimana minat masyarakat terhadap kursus pranikah diKecamatan 

Pondidaha, Kabupaten Konawe Tahun 2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui kondisi obyektif pelaksanaan BP4 terhadap masyarakat 

dalam mengurangi perceraian melalui kursus pranikah di Kecamatan 

Pondidaha, Kabupaten Konawe. 

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi 

percaraian melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe. 

3. Untuk Mengetahui minat masyarakat terhadap kursus pranikah di Kecamatan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. 

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. Secara teorotis. 

a. Sebagai bahan tambahan studibagi penelitian-penelitian yang akan datang 

khususnya mengenai respon masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi 

perceraian melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang 

respon masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi perceraian melalui 

kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha. 
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2. Secara praktis. 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap 

mengenai respon masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi perceraian 

melalui kursus pranikah di Kecamatan Pondidaha.  

b. Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis tentang respon 

masyarakat terhadap BP4 dalam mengurangi perceraian melalui kursus 

pranikah di Kecamatan Pondidaha. 

E. Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut: 

1. BP4 adalah badan atau lembaga atau juga organisasi semi resmi yang bernaung 

di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat 

perkawinan, perselisihan dan perceraian.10 

2. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri 

telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali 

perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.11 

3. Kursus calon pengantin adalah pemberian pelajaran atau materi singkat tentang 

pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

warahmah. Materi kursus pranikah adalah tata cara dan prosedur perkawinan, 

pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan 

keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen 

                                                           
10HarunNasution, et. Al., Ensiklopedi Islam, “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan 

dan penyelesaian perceraian”,(Jakarta: Departemen  Agama RI, 1993), cet. Ke-1, h.211 
11Ibid 
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keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Selama proses penyuluhan, calon 

pengantin pria dan wanita akan diberi sesi ceramah, dialog serta simulasi 

tentang materi-materi yang telah disebutkan.12 

4. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang 

kehidupan rumah tangga dan keluarga.13 

5. Respon adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau 

balasan (reaksi) terhadap rangsangan atau stimulus, sedangkan Masyarakat 

adalah Sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup 

(atauterbuka), yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu 

yang berada dalam kelompok tersebut. 14Menurut Soerjono Soekanto, 

masyarakat memiliki ciri-ciri dengan criteria seperti berikut : 

a) Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua 

orang; 

b) Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai 

akibat dari hidup bersama, timbul komunikasi dan peraturan yang 

mengatur hubungan antar manusia. 

c) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d) Merupakan suatu system hidup bersama. 15 

 

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa respon masyarakat adalah 

suatu tanggapan atau reaksi sekelompok orang terhadap suatu masalah atas suatu 

                                                           
12PenulisMuh.Subair,http://Alamandang.wordpress.com/2013/08/01/definisi-rumah 

tangga-adalah/,diaksestgl 7 maret 2017. 
13KetentuanUmum, Pasal 1 PeraturanDirekturJenderalBimbinganMasyarakat Islam 

Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 TentangPedomanPenyelenggaraanKursusPraNikah 
14http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakatdiaksespadatanggal 5 Mei 2017. 
15http://www.spengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-

lengkapdiaksespadatanggal 5 Mei 2017. 
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http://www.spengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap
http://www.spengetahuan.com/2016/06/14-pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-lengkap
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peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur 

tingkah laku hubungan antar manusia (masyarakat) untuk hidup bersama. 

Jadi badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai lembaga konsultan yang 

memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dan mempunyai 

kedudukan yang sangat penting, terutama dalam situasi masyarakat kita. Sering 

sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau 

keluarga. 

 

 


