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ABSTRAK 

 

Menurut ajaran agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang 

mengesahkan hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan 

muhrimnya. Namun perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang 

diharapakan, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Dengan adanya 

BP4 calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, 

penasehatan, dan keterampilan dalam menjalani bahtera rumah tangga, dengan 

bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta 

mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui strategi badan penasehatan dan pelestarian perkawinan (BP4) 

dalam pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh 

Selatan, untuk mengetahui strategi badan penasehatan pelestarian perkawinan 

(BP4) dalam mengatasi perceraian di KUA. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode deskriptif dengan Teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan. Melalui pendekatan Kualitatif yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan, gejala 

atau kelompok dalam masyarakat. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari 

tempat penelitian, proses pemberian pembinaan pernikahan yang dilakukan oleh 

pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan 

pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. 

Kemudian pihah KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami 

istri untuk mengikuti pembinaan pernikahan bagi calon pengantin. Pada tahap 

pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan 

Agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi 

Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan 

tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan 

Kekurangan pembinaan pernikahan untuk mencegah perceraian bagi calon 

pengantin di BP4 KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan adalah 

kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang 

menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang 

berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan 

malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra 

nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan 

BP4 dimasyarakat. 

Kata Kunci : BP4, Pembinaan Pernikahan, Perceraian. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung dan 

Maha Tinggi dan Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau 

jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar 

dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 

awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: Strategi Badan Penasehatan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi 

Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh 

Selatan. 

Shalawat beriring salam dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam 

syukur yang tiada terkira, terima kasihku ucapkan untukmu. Kupersembahkan 

sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah 

hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih 

sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani 

setiap rintangan yang ada didepanku Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai 

kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu demi 

hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam 

lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah, Ibu, 

masih saja adinda menyusahkanmu. 

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya 

tanganku menadah”. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim terima kasih telah kau 
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tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, 

mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal 

syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sangat 

hawa api nerakamu. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Jurusan Manajemen Dakwah pada Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Sebuah karya yang 

sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada 

orang-orang yang sangat saya cintai, sayangi dan saya hormati dan tentu saja 

sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan saya yang telah memberi motivasi 

serta memberikan nasehat kepada penulis dari awal hingga akhir proses 

perkuliahan berlangsung, serta kepada kakak dan adik-adik tersayang. Dalam 

menyelesaiakn skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, 

dengan menerima bantuan dan motivasi, bimbingan dan dukungan baik secara 

moril maupun materil yang di berikan oleh semua pihak, maka skripsi dapat di 

selesaikan dengan baik.  Berkenan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima 

kasih yang istimewa kepada: 

1. Teruntuk orang tua saya, Ayahanda tercinta M. Isya Usman dan Ibunda 

tercinta Halimah yang telah mendidik, memotivasi dan selalu memberi 

dukungan baik berupa moril maupun materil dan tidak pernah lelah untuk 

selalu bekerja keras dan berdo‟a demi keberhasilanku, serta telah 

menghantarkanku menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan studi di 
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Universitas Islam Negeri UIN Ar- Raniry. Semoga ini menjadi persembahan 

dan kado terindah bagi kedua orang tua saya. 

2. Kepada kakak ku tersayang dan abang ku yang telah menjadi teman 

curhatku selama ini dan yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan 

berdo‟a. 

3. Ketiga terima kasih kepada adik-adikku, Marwalis, Syarmawan, dan M. 

Walliyur Arafat. Yang telah memberikan semangat dan berdo‟a. 

4. Bapak Dr. Fakhri, S. Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri ar-Raniry. 

5. Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah. 

6. Ibu Sakdiah, S.Sos.I., MA selaku pembimbing I yang telah banyak 

meluangkan waktu serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Muzakkir zabir, S. Sos. I., MA selaku pembimbing II yang telah 

banyak meluangkan waktu serta memberikan motivasi kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

mengajarkan kepada penyusun berbagai disiplin ilmu pengetahuan selama 

menjalani proses perkuliahan.  

9. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan, Khususnya 

Unit 03 Manajemen Dakwah, Hasnina, Safrah, Suci Nazarni, Putri, Via, 

Asma, mulia Nazila, Oka Sella Elfiana dan yang lain-lainnya. dan kawan-

kawan sekampung, Ridha Kasrita, Virda Yana, Cut Keumala Jeumpa, Nadia 
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Ulfa dan lain-lainnya. serta kawan-kawan kost Anniaton Wida yang telah 

memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Terakhir terima kasih kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, beserta masyarakat yang telah 

memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 

11. Ucapan terimakasih penulis kepada Abang-abang letting di semua jurusan 

Rahmat Habibi, Rudy, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran dalam membantu penulis serta member motivasi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai 

imbalan, kecuali do‟a “Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan 

yang lebih baik dan lebih banyak”.  Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha 

yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik 

dari segi isi maupun tulisan. 

Demikiannlah yang saya sampaikan dengan segala kerendahan hati penulisi 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepada-

Nya kita bersandar, berharap, dan memohon taufik dan hidayah. 

 

Banda Aceh, 25 Desember 2020 

Penulis, 

 

 

AKLIMA 

NIM. 160403077 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam umatnya di tuntut untuk terus meningkatkan kualitas 

perkawinan maka diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus 

menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah.
1
 Dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan 

mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan 

mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan 

maupun kelompok. 

Dalam kehidupan, semua makhluk diciptakan oleh Allah secara 

berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, 

seluruh makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini tidak lepas dari 

perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada 

di permukaan bumi dan juga merupakan Sunnatullah untuk kelangsungan hidup 

mereka. 

 Seperti Firman Allah Q.S. Asy-Syura / 42:11 

ِضِۚ جَ  َسأ ِث َوٱۡلأ َىَٰ ًََٰ َسُؤكُىأ فَاِغُش ٱنسَّ ٗجا ٌَزأ َوَٰ ِى أَصأ عََٰ َأ َ ٍَ ٱۡلأ ٗجا َوِي َوَٰ ٍأ أََفُِسُكىأ أَصأ عََم نَُكى ّيِ

بَِصٍُش   ٍُع ٱنأ ًِ ۖٞ َوهَُى ٱنسَّ ء  ًأ ِههِۦ َش ثأ ًِ َظ َك ٍأ  ١١فٍِِهِۚ نَ
 

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis 

kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak 

pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak 

____________ 
1
 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jakarta, 

Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: 2009), H. 51. 
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dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan 

Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat. (QS. Asy- syura: 11)
2
 

 

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang 

dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan 

dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Adapun 

penikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat menimbul masalah 

dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga. 

Firman Allah QS. An-Nisa /4:1 

ِحذَٖة َوَخهََق  ٖظ َوَٰ ٍ ََّفأ َٰٓأٌََُّها ٱنَُّاُط ٱحَّقُىاْ َسبَُّكُى ٱنَِّزي َخهَقَُكى ّيِ ا ٌََٰ ًَ ُه ُأ َجَها َوبَثَّ ِي َها َصوأ ُأ ِي

ُكىأ  ٍأ ٌَ َعهَ َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ َحاَوِۚ ئِ َسأ ٌَ بِهِۦ َوٱۡلأ َ ٱنَِّزي حََسآََٰءنُى َسقٍِٗبا  ِسَجاٗٗل َكثٍِٗشا َوََِسآَٰٗءِۚ َوٱحَّقُىاْ ٱَّللَّ

١ 
 

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), Allah 

menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya; dan pada keduanya 

Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasi kamu.

3
(Q.S. An-Nisa: 4:1) 

 

 Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut begitu besar 

pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tidak layak untuk melangkah kedalam 

dunia pernikahan, sebelum mengkaji dan memahami tata cara memilih calon 

pasangan. Oleh karena itu mereka harus membuat persiapan sebelum pernikahan. 

____________ 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil, 2005), hal. 

78. 
3
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta Timur: 

CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 341. 
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Pernikahan adalah suatu dasar yang suci dan mulia pada sisi Allah SWT. 

Karena, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan 

memuliakan pernikahannya (jangan menyia-nyiakan), karena dia bertujuan untuk 

mendapatkan keturunan atau anak yang sah. Membentuk rumah tangga bahagia, 

sehat sejahtera lahir batin tentunya akan didapat dengan saling pengertian, penuh 

rasa tanggung jawab dan diwarnai rasa kasih sayang.
4
 

Salah satu hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan 

perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus 

dilakukan agar persekutuan itu dapat terus dilanjutkan. Pernyataan demikian tidak 

akan terjadi perselisihan dan perceraian, bila ada komitmen yang kuat antara 

suami isteri untuk menjaga cinta kasih saling membantu memecahkan persoalan 

rumah tangga sehingga mereka memiliki seni sendiri dalam memecahkan 

problematika rumah tangga.
5
 

Pasangan sudah dipilih dan sudah sah menjadi suami istri bukan berarti 

persoalan sudah selesai, tetapi persoalan kedepannya tentu tidak berjalan mulus 

seperti apa yang dibayangkan. Menyatukan dua orang yang berbeda dan hidup 

bersama dalam satu rumah, tentu masing-masing memiliki karakter yang berbeda 

dan sifat yang berbeda. Dengan perbedaan itu maka saling memahami antara satu 

sama lain.
6
 

____________ 
4
 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Kifayah Al-Akhyar, 

(Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2, hlm.36. 

 
5
 Sawitri Supardi Sadarjoen, Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan 

Alternatif Solusinya (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm.3. 

 
6
 Kamil Al-Hayati, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), hal.33. 
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Prinsip yang harus ditanamkan bagi pasangan suami istri dalam 

membangun rumah tangga untuk mengantisipasi berbagai persoalan adalah ketika 

pria maupun membina pasangannya maka mereka harus sadar bahwa itulah 

jodohnya dan itu yang terbaik bagi mereka, serta siap menerima segala 

kekurangan dan kelebihan dari pasangan masing-masing. 

Oleh karena itu BP4 diperlukan, supaya dapat memiliki mediator yang 

telah bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi yang modern yang 

dapat memberikan nasehat yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk 

berdamai dan menjaga mahligai rumah tangga.
7
 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Perkawinan (BP4) adalah Sebuah 

badan atau lembaga yang bersifat salah satu profesi sebagai pengembang tugas 

dan mitra kerja Kementrian Agama (KEMENAG) dalam mewujudkan keluarga 

yang sakinah mawaddah warahmah. Fungsinya adalah mendamaikan keluarga 

yang bersangkutan atau bermasalahan dalam pelestarian perkawinan.
8
 Tujuan 

untuk membentuk BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan 

mewujudkan keluargasakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam serta 

untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera 

materiil dan spiritual.
9
 

____________ 
7
 Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:  2000). 

8
 Harun Nasution, Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, 

Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993. 

9
 Departemen Agam Provinsi Jawa Tengah, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi 

Jawa Tengah, Depag Jateng, 2007. 
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BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas untuk 

memberikan bimbingan, pendidikan dan nasehat, baik nasehat pra nikah maupun 

nasehat terhadap keluarga yang bermasalah dalam meningkatkan mutu 

perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. 

BP4 berada pada struktur Departemen Agama, khususnya di bawah 

Direktor Urusan Agama dan pembinaan Syariah. Pada kementrian Agama 

terdapat BP-4 yang pusat membawahi BP-4 tingkat provinsi, kemudian BP-4 

tingkat kota, dan lingkup terkecil dalah BP-4 tingkat kecamatan yang berada di 

kantor urusan agama. 

Sejak Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) 

didirikan 56 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh 

keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961, diakui bahwa BP-4 adalah satu- 

satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan 

pengurangan perceraian.
10

 

Kasus perceraian menunjukan peningkatan yang cukup signifikan saat ini 

dikalangan masyarakat khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, 

perpisahan antara suami isteri yang di akibatkan perceraian menjadi potret buram 

perjalanan hidup sebuah keluarga. 

Penyebab terjadinya perceraian di kecamatan Meukek bermacam-macam 

seperti persoalan ekonomi, ketidakcocokan, kesenjangan sosial, intelektual, umur, 

cacat badan kecelakaandan faktor perbedaan pandangan lainnya. Tapi 

permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Meukek yaitu karena persoalan 

____________ 
10

 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1981). 

hal. 15. 
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ekonomi, perselingkuhan atau orang ketiga, komunikasi, namun permasalah yang 

menyangkut kekerasan dan kekurangan kasih sayang. 

Selain masalah perekonomian yang menjadi penyebab retaknya sebuah 

rumah tangga, ada masalah lain misalnya timbul orang ketiga atau yang sering 

disebut wanita idaman atau pria idaman lain. Perselingkuhan yang dilakukan oleh 

salah satu pasangan dari suami dan isteri itu disebabkan karena hubungan suami 

isteri yang sudah hilang kemesraan, kasih dan sayangnya, karena adanya 

kesibukan dari masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman 

dibanding kehidupan keluarga, kurangnya perhatian dalam suatu rumah tangga 

dan sebagainya.Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

Strategi Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan 

Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Strategi Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) 

dalam Pembinaan Calon Penganti di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan? 

2. Bagaimana Strategi Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) 

dalam mengatasi Perceraian diKUA Meukek? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP-4) dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

2. Untuk mengetahui StrategiBadan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP-4) dalam mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

D. Mamfaat Penelitian 

  Ada beberapa mamfaat yang di ambil dalam penelitian ini, di antaranya 

yaitu: 

a. Mamfaat Teoritis 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pemahaman bagi penulis, tentang strategi pembinaan calon 

pegantin oleh badan penasehatan dan pelestarian perkawinan BP-4 dalam 

mengatasi perceraian. 

b. Mamfaat Praktis 

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan 

pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan agar proses BP-4 dapat 

diperbaiki terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek 

Kabupaten Aceh Selatan. 
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E.  Penjelasan Istilah 

  Penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata 

kunci yang terdapat pada judul dan fokus (rumusan masalah) penelitian 

berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas dan menghindari salah satu penafsiran istilah sebagai berikut: 

a. Strategi 

 Strategi berasal dari bahasa Yunani: strategie berarti kepemimpinan atas 

pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategie bersumber dari kata 

Strategos yang berkembang dari kata stratus (tentara) dan kata agien 

(memimpin) sampai masa awal industrialisasi.
11

 Dalam perkembangan 

selanjutnya, strategi meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, 

termasuk dalam Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu 

cara atau upaya bagaiman agar tunjuan tersebut dapat dicapai.
12

 

b. Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

  BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan 

sebagai mitra kerja Kementerian Agamadalam mewujudkan keluarga sakinah 

mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan 

PelestarianPerkawinan) merupakanorganisasi semi resmi yang bernaungan 

____________ 
11

 Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwa di Era Milenium (Makassar: Alauddin 

University Press, 2011). Hal. 27. 

 
12

 Tim Penyusunan Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. Cet.2. 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1340. 
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dibawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian naseha, 

perkawinan, perselisihan dan perceraian.
13

 BP4 juga bersifat profesi, sebagai 

penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan 

dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai 

tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah 

yang kekal menurut ajaran islam dan berasaskan Pancasila.
14

 

c. Pembinaan  

 Secara Etimologi pembinaan berasal dari bahasa inggris yaitu “training” 

yang artinya latihan, sejauh hubungan dengan pengembangan manusia, 

pembinaan merupakan bagian dari pendidikan.
15

 Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, pembinaan diartikan sebagai proses, perbuatan, usaha, tindakan, 

dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang baik.
16

 

 Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan 

selaras,pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, 

____________ 
13

 Harun Nasution, et al (ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan 

Perceraian, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, hal. 212. 

 
14

 Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke 

XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, hal. 1. 

 
15

 Jhon Echols Dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, (Jakarta: Gramedia 1986), 

hal. 89. 

 
16

 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasiona1, 2011), hal. 987. 
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kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, 

untuk selanjutnya atas perkasa sendiri, meningkatkan dan mengembangkan 

dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, 

mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.
17

 

d. Calon Pengantin  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pengantin adalah pasangan 

yang melangsungkan pernikahan dan akan menjadi suami istri, jadi Calon 

pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara 

hukum agama maupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju 

pernikahan. Dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-

data yang diperlukan untuk pernikahan. 

e. Perceraian  

 Menurut istilah (Syara’) perceraian merupakan sebutan untuk 

melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah 

dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh Syara‟. 

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari 

talak adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. 

 Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan 

tersebut tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa 

meminta pemerintah untuk dipisahkan. Perceraian merupakan putusnya 

hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan 

mempengaruhi hak atas asuh anak, perbagian harta benda dan lainnya. 

____________ 
17

 Simanjuntak, B. I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, 

(Bandung: Tarsito, 1990), hal. 84. 
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Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami isteri 

merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan 

emosi, psikologis dan lingkungan.
18

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap dalam penelitian ini akan disusun 

sesuai sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

 Dalam Bab satu akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab Dua akan menjelaskan tentang pengertian Badan Penasihatan Pelestarian 

dan Perkawinan (BP4), pengertian perkawinan, pengertian perceraian. 

 Bab Tiga berisi tentang metode penelitian, yang membahasan, jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan seumber data 

penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

 Bab keempat merupakan bagian inti dari sebuah skripsi yang mana dari bab 

ini dibutuhkan sebuah analisis dari data-data yang telah terkumpul kemudaian 

dikaitkan dengan kehidupan atau realita yang ada kemudian apakah sudah benar 

efektifkah strategi pembinaan yang dilakukan oleh pihak BP4 di KUA itu sendiri. 

 Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari 

rumusan masalah diatas serta saran-saran terkait dengan pelaksanaan dan 

peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut. 

____________ 
18

 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4), Majalah Perkawinan 

& Keluarga, No. 480. hal. 43. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

A. Peneletian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah 

proposal atau laporan penelitian, karena pada bab ini di ungkapkan pemikiran atau 

teori-teori yang melandasi dilakukannnya penelitian. Adapun tujuan penelitian 

terdahulu adalah sebagai kegiatan yang meliputi mencari dan menelaah laporan-

laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori serta yang di teliti 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

  Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohd Akmal Bin Mohd Najid pada 

tahun 2011, dengan judul, “Efektifitas Kursus Pra-Perkawinan dalam mengatasi 

perceraian”
19

 (Analisis Di Jabatan Agama Kelantan). Hasil penelitian dari skripsi 

tersebuat adalah kursus pra-perkawinan memerankan sebuah peranan yang besar 

sebagai sebuah medium yang mengajar pendidikan Islam dan menyeru setiap 

pasangan agar menjalankan kehidupan yang nyaman dan penuh dengan 

kebahagiaan berdasarkan syiat dan syariat Islam.  

  Kedua, penelitian dilakukan oleh Hidayatul Ikhsan pada tahun 2014. Dengan 

judul penelitian skripsi “Peran badan penasehatn, pembinaan dan pelestarian 

perkawinan dalam upaya mencegah perceraian‟‟
20

 (Studi Kasus Di Kecamatan 

Simpang Ulim). Hasil penelitian tersebut adalah dengan kehadiran lembaga atau 

____________ 
19

 Mohd Akmal Bin Mohd Najib, “Efektifitas Kursus Pra-perkawinan Dalam Mengatasi 

Peningkatan Penceraian” (Fak. Syariah IAIN Ar-raniry Darussalam Banda Acheh, 2011). 

 
20

 Hidayatul Ikhsan, “Peran badan penasehatn, pembinaan dan pelestarian perkawinan 

dalam upaya mencegah perceraian’’ (Fak. Syariah IAIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 

2010). 
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intuisi seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) 

menjadi cukup penting kerena kebutuhan manusia harus mendapatlan bantuan 

dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terus meningkat.  

  Ketiga, penelitian dilakukan oleh Mahfud pada tahun 2012 dengan judul 

skripsi” Metode Badan Penasehatan, Pembinaan Pernikahan (BP4) dalam 

Melakukan Bimbingan Penyeluhan Islam Pasca Pernikahan
21

” (Study kasus Di 

Kecamatan Belo Kabupaten Bima). Hasil penelitian ini skiripsi ini adalah supaya 

lebih teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan harus konsinten untuk dapat melaksanakan 

suatu kegiatan dengan mudah dan mencapai tujuan yang ditentukan. 

  Keempat, penelitian dilakukan oleh A. Miftah Baidlowi yang berjudul 

Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian.
22

 (Study kasus di Kabupaten 

Slema Yogyakarta), menjelaskan bahwa factor yang mempengaruhi BP4 masih 

rendah dalam menekan angka perceraian. Factor-faktor tersebut meliputi: 

1. Dana yang masih terbatas jumlahnya. 

2. BP4 belum ditangani secara full time oleh pengurus. 

3. Keterbatasan kosultan yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas. 

4. BP4 belum ada kesadaran untuk konsultasi memecahkan masalah 

kelurganya, tetapi mereka telah memiliki motif yang kuat untuk cerai 

karena masalah yang dihadapi sudah berat. 

____________ 
21

 Mahfud, Metode Badan Penasehatan, Pembinaan Pernikahan (BP4) dalam Melakukan 

Bimbingan Penyeluhan Islam Pasca Pernikahan dii Kab Bima, Jurnal Penelitian Agama. 

 
22

 A. Miftah Baidlowi, Peranan BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian di Kab. Slema 

Yogyakarta, Jurnal Penelitian Agama, No.8 Tahun III, Sep-Des, 1994. 
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  Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian, dapat diketahui 

bahwa masalah yang terkait dengan pembinaan perkawinan telah dilakukan 

menurut sudut pandang tersendiri. Namun demikian, penelitian terkait dengan 

masalah pembinaan cara calon pengantin oleh badan penasihatan dan pelestarian 

perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Meukek Kabupaten 

Aceh Selatan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang 

bahwa masalah ini pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai karya tulis 

ilmiah. 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

 

 

1 

 

Mohd Akmal 

Bin Mohd 

Najid 

Efektifitas Kursus Pra-

Perkawinan dalam 

mengatasi perceraian” 

(Analisis Di Jabatan 

Agama Kelantan). 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

perceraian 

Efektifitas 

Kursus Pra-

Perkawinan 

dalam 

mengatasi 

perceraian 

 

 

2 

 

 

Hidayatul 

Ikhsan 

Peran Badan Penasehatn, 

Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan 

dalam upaya mencegah 

perceraian “(Studi Kasus 

Di Kecamatan Simpang 

Ulim) 

Sama-sama 

meneliti 

perceraian 

Peran Badan 

Penasehatn, 

Pembinaan dan 

Pelestarian 

Perkawinan 

dalam upaya 

mencegah 

perceraian 
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3 

 

 

 

 

Mahfud 

Metode Badan 

Penasehatan, Pembinaan 

Pernikahan (BP4) dalam 

Melakukan Bimbingan 

Penyeluhan Islam Pasca 

Pernikahan” (Study 

kasus Di Kecamatan 

Belo Kabupaten Bima). 

Meneliti 

tentang 

pembinaan 

terhadap 

pernikahan 

Metode Badan 

Penasehatan, 

Pembinaan 

Pernikahan 

(BP4) dalam 

Melakukan 

Bimbingan 

Penyeluhan 

Islam Pasca 

Pernikahan 

 

 

4 

 

 

Miftah 

Baidlowi 

Peranan BP4 dalam 

Mengendalikan 

Perceraian di Kabupaten 

Slema Yogyakarta, 

Sama-sama 

meneliti 

peran BP4 

Untuk 

mengatasi 

perceraian 

 

B. Pengertian Strategi 

  Strategi berasal dari bahasa Yunani: strategie berarti kepemimpinan atas 

pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategie bersumber dari kata 

Strategos yang berkembang dari kata stratus (tentara) dan kata agien (memimpin) 

sampai masa awal industrialisasi.
23

 Dalam perkembangan selanjutnya, strategi 

____________ 
 23

 Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium (Makassar: Alauddin 

University Press, 2011). Hal, 27.  
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meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Strategi adalah proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar dapat 

mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu.
24

 

  Menurut Onong Uchjana Effendi, strategi pada hakekatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.
25

 Akan 

tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut strategi berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan bagaimana taktik operasional. Strategi yang dipakai 

maksudnya adalah untuk menarik pelanggan lebih banyak dengan perencanaan 

sebaik mungkin. Salah satu cara dalam menyajikan pelayanan yang sesuai dengan 

standar pelayanan (Effendi, 1984: 23). Berdasarkan pengertian-pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kegiataan perencanaan 

dalam mencapai tujuan berdasarkan metode tertentu. 

C. Pengertian Badan Penasihatan, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan 

(BP4) 

1. Pengertian BP4 

  BP4 adalah organisasi professional yang bersifat social keagamaan sebagai 

mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. PB-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) 

____________ 
24

 Tim Penyusunan Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. Cet.2. 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1340. 

 
25

 Onong Uchjana Effendi, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2002), Effendi, 

1984. Hal  23. 
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merupakan organisasi semi resmi yang bernaungan di bawah Kementrian Agama 

bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.
26

 

Menurut ajaran islam untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan 

bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus dan konsisten agar dapat 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

2. Tugas dan Fungsi BP-4 

  Sebagai lembaga resmi, BP4 bertugas untuk membantu Kementrian 

Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai 

gerakan-gerakan untuk membentuk kelurga yang sakinah dan berpendidikan 

Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai 

penunjang tugas Kementrian Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan 

pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan 

mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal 

menurut ajaran islam dan berasaskan Pancasila.
27

 

  BP4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati 

para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama 

secara baik dan benar, serta memiliki akhlakhul karimah.
28

 BP4 dituntut untuk 

dapat menjaga kebutuhan keluarga, maka sebelum pondasi rumah tangga 

dibangun, penasihatan calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam 

____________ 
26

 Harun Nasution, BadanPenasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, 

Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993. Jilid 1, hal. 212. 

 
27

 Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke 

XI, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, hal. 1. 

 
28

 Majalah Bulanan Perkawinan & Keluarga, Peran dan tantangan no 48. 

 



18 
 

 

  

tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur kepada kurikulum 

sebagaimana peraturan Direktur Jendra Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 

tentang kursus calon pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya 

angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah 

satunya di sebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon 

pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan 

keluarga yang sakinah.
29

 

  Sedangkan secara praktis BP4 berfungsi sebagai lembaga yang bersifat 

oprasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagaian tugas dari Kementrian 

Agama yang berperan serta berfungsi dalam memberikan upaya-upaya 

penasehatan perkawinan, perselisishan, perceraian yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang di harapkan.
30

 

3. Wewenang BP-4 

 Jadi pada dasarnya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) itu di bentuk karena meningkatnya angka perceraian dan 

labilnya perkawinan yang di sebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah 

Talak Rujuk). Secara historis tugas tersebut setidak-tidaknya telah melekat pada 

BP4 sejak tahun 196-anyaitu dengan di keluarkannya surat keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia No 85 tahun 1961. Dalam Anggaran Dasar BP4 

disebutkan bahwa organisasi ini bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan 

dan terwujudnya rumah tangga bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam. Upaya-

____________ 
29

 Majalah Bulanan, Perkawinan & Keluarga. 2010. 

 
30

 Arso Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975). hal.44. 
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upaya BP4 senantiasa difokuskan bagaimana meningkatkan mutu perkawinan dan 

berusaha menekan perceraian semaksimal mungkin. Sampai saat ini dan sampai 

kapan pun perceraian tetap dijadikan sebagai suatu perbuatan yang sangat di benci 

Allah SWT. 

 Tugas BP4 dalam menurunkan angka perceraian perlu ditingkatkan 

dengan melakukan pembinaan yang bersifat preventif. Sehingga, pembinaan 

mental dan kesadaran hidup dalam rumah tangga. Disamping itu, mekanisme 

kerja dari perangkat pendukung sistem ditingkatkan efektifitasnya dan selalu di 

motivasi idealismenya agar terakomodasi secara timbal balik antar KUA, 

Pengadilan Agama, BP4, dan kelompok sasaran atau masyarakat.
31

 

4. Perencanaan BP4 

 Setiap keluarga yang ingin kehidupan keluarganya bahagia baik di dunia 

maupun di akhirat membutuhkan sebuah tuntunan agama dalam menjalani 

kehidupan keluarga. Keberagaman yang ada di setiap keluarga harus dirangkai 

dengan tatanan yang harmonis dan terencana demi mendapatkan kehidupan yang 

layak. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) 

merupakan lembaga yang berkaitan dengan keluarga baik permasalahan yang 

timbul di dalamnya dan muncul dari keberadaan keluarga yang menuntut untuk 

melestarikan keluarga seperti yang telah di ajarkan oleh agama.  

 Seorang penasehat bukanlah sembarangan orang yang kebetulan 

berkesempatan memberi nasehat, tetapi adalah seseorang yang mendapat 

____________ 
31

 Majalah Bulanan, Perkawinan & Keluarga No.458 /2010. 
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kepercayaan melakukan tugas berat memberi nasehat kepada orang lain yang 

memerlukannya. Oleh karena itu seorang penasehat seharusnya telah memenuhi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Mempunyai wibawa yang di perlukan untuk memberi nasehat. Wibawa 

ini dapat di miliki oleh seseorang misalnya karena selama ini 

menunjukan tingkah laku yang terpuji, tidak banyak cela dalam 

prilakunya dan dapat di percaya kata-katanya. Sifat lain yang 

menunjukan adanya kewibawaan adalah pribadinya. 

b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan 

kehidupan keluarga tidak saja secara teori tetapi juga praktek. 

c. Memiliki kemampuan dalam memberikan nasehat secara ilmiah antara 

lain harus mampu memberikan nasehat secara relevan, sistematik, masuk 

akal dan mudah di terima. 

d. Mempunyai kemampuan menunjukan sikap yang meyakinkan klien, 

melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat. 

e. Mempunyai niat pengabdianyang tinggi, sehingga memandang tuguas 

pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga di anggap dan 

dilandasi niat ibadah. 

D. Pengertian, Syarat, Rukun dan Tujuan pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan  

 Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul atau bersetubuh. 

Secara etimologi (bahasa) pernikahan berarti persetubuhan, ada pula yang 
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mengartikannya perjanjian (al-Aqdu).
32

 Pernikahan ialah akad yang menghalalkan 

pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena
33

 ikatan suami 

istri, dan membatasi hak dan kewajiban antar seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram. Secara terminologi (istilah) pernikahan menurut 

Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari 

seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.
34

Dalam Al-Qur‟an dan Hadits, 

pernikahan disebut dengan an-nikh (انُكاح) dan az-zawaj/az-zawj atau az-zijah 

( انضٌجه_ -انضواج -)انضواج . Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan 

arti kawin.
35

 Seperti dalam surat An-Nisa‟ ayat 3: 

َعۖٞ  َث َوُسبََٰ
َُىَٰ َوثُهََٰ

ٍَ ٱنَُِّسآَِٰء َيثأ ىَٰ فَٱَِكُحىاْ َيا َغاَب نَُكى ّيِ ًَ
ََٰ ٍَخ ِسُطىاْ فًِ ٱنأ خُىأ أَٗلَّ حُقأ ٌأ ِخفأ  َوئِ

َٰٓ أَٗلَّ حَعُىنُ  ََىَٰ ِنَك أَدأ
ُُُكىأِۚ رََٰ ًََٰ ٌأ َ ِحذَةً أَوأ َيا َيهََكجأ أ ِذنُىاْ فََىَٰ خُىأ أَٗلَّ حَعأ ٌأ ِخفأ  ٣ىاْ  فَاِ

 

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu menikahinya, maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 

zalim.
36

 (Q.S. An.-Nisa’:3) 

Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur‟an dalam arti kawin 

seperti pada surat Al- Ahzab ayat 37. 

فِ  َ َوحُخأ َجَك َوٱحَِّق ٱَّللَّ َك َصوأ ٍأ ِسكأ َعهَ ِه أَيأ ٍأ َج َعهَ ًأ عَ َأ ِه َوأَ ٍأ ُ َعهَ عََى ٱَّللَّ َأ َ  حَقُىُل ِنهَِّزيَٰٓ أ
ً َوئِرأ

ذ  يِّ  ٌأ ا قََعىَٰ َص ًَّ َ هُۖٞ فَه َشىَٰ ُ أََحقُّ أٌَ حَخأ َشى ٱنَُّاَط َوٱَّللَّ ِذٌِه َوحَخأ ُ ُيبأ ِسَك َيا ٱَّللَّ َها فًِ ََفأ ُأ

____________ 
32

 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 201. 

 
33

M. Ali Hasan. Pedoman Hidup Berumah Tangga (Siraja: Prenada Media Group, 2005), 

hal. 11. 
 

35
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 

hal.35.  
36

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjamahnya. 
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اْ  َٰٓئِِهىأ ئِرَا قََعىأ ِعٍَا جِ أَدأ َوَٰ
ًَٰٓ أَصأ ٍَ َحَشج  فِ ِيٍُِ إأ ًُ

ٌَ َعهَى ٱنأ ًأ َٗل ٌَُكى َكَها ِنَك ََُٰ جأ َوَغٗشا َصوَّ

عُىٗٗل   ِ َيفأ ُش ٱَّللَّ ٌَ أَيأ ٍَّ َوَغٗشاِۚ َوَكا ُه ُأ  ٣٣ِي
 

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) 

istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan 

bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat 

mereka. (QS: Al-Ahzab: 37). 

 

  Secara maknawi, nikah memiliki makna “bergabung” (ظى), “hubungan 

kelamin” (وغء) dan juga “aqad” (عقذ).
37

 Adanya dan kemungkinan arti ini karena 

kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur‟an memang mengandung dua arti tersebut. 

Sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah. 

Terambil dari akar kata zaja-jazuju-zaujan ( صوجا -ٌضوج -صواج ) yang secara Harfiah 

berarti: menghasut, menaburkan benih perselihan dan mengadu domba. Namun 

yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari 

kata zawwaja – yuzuwwiju – tazwijan ( حضوٌجا –ٌضوج  –صوج  ) dalam bentuk 

timbangan “fa‟ala – yufa‟ilu – taf‟ilan” ( حفع -ٌفعم  –فعم  ) yang secara harfiah bearti 

mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan 

memperistri.
38

 

  Dari pengertian tersebut secara redaksi berbeda dengan pengertian 

penikahan yang berkembang dalam Mazhab Maliki. Menurut mereka nikah adalah 

sebuah ungkapan (sebutan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan 

dimaksud untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
39

 Pada pasal 1 tentang 

____________ 
37

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga. Hlm. 42-43. 

38
 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga. Hlm. 42-44. 

39
 Ibid., hal. 45. Lihat juga Abdul Basit Mutawaly, Muhadarah fi al-Fiqh al-Muqaran, 

(Mesir: t, t), hlm. 120. 
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ketentuan umum disebutkan, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan 

oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan 

oleh dua orang saksi.
40

 Sedangkan pada pasal 2 menjelaskan, perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
41

 

  Pengertian pernikahan menurut Mazhab Maliki adalah sebagai sebuah 

akad yang terdiri atas ijab qabul untuk meraih kenikmatan seksual. Para furqaha 

dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau 

suatu perjanjian yang mengandung arti sahya hubungan kelamin. Dengan 

demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan 

kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. 

  Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 

9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata” nikah atau 

pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut bearti bahwa 

makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas 

persetubuhan. 

  Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam 

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, 

melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan 

suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga  

____________ 
40

 Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 

2008). 

 
41

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet.3. (Jakarta: Kencana 2008), hlm.10. 
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kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan 

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. 

  Abu Zahrah mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang 

menghalalkan hubungan kelaminan antara seorang pria dan wanita, masing-

masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus memenuhi menurut ketentuan 

syariat.
42

 Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah, seperti yang 

telah diatur oleh Islam, adalah ikatan atau janji yang kuat, seperti yang disebut Al-

Qur‟an sebagai mitsaqan qhalidhan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa‟ 

ayat 21: 

قًا َغِهٍٗظا   ٍثََٰ ٌَ ِيُُكى ّيِ ٖط َوأََخزأ ُعُكىأ ئِنَىَٰ بَعأ َعىَٰ بَعأ ُخزُوََهُۥ َوقَذأ أَفأ َف حَأأ ٍأ  ١١َوَك

 
Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamutelah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istrri-istrimu) 

telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
43

 

(QS. An-Nisa’:21) 

  Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 

keluarga bahagia. Penikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai 

pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 

pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah 

ditetapkan syara‟ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga 

____________ 
42

 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, hlm 19. 

 
43

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjamahnya, hlm. 82. 
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satu sama lain membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah 

tangga.
44

 

 Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus 

diucapkan dalam satu majlis, baik langsung oleh merka yang bersangkutan, yaitu 

calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya 

menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Misalnya dalam 

keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka harus ada 

wali yang sah. 

 Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan 

melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu, setelah terikat oleh perjanjian 

perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan 

kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiaban anatara anak dan orang tua 

maupun antara orangtua dan anak, dan seterusnya. Islam menganjurkan hidup 

berumah tangga dan menghindari hidup membujang. 

 Pengertian nikah yang sudah dipahami dari kebanyakan pendapat 

fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan 

kelamin antara seorang lawan jenis yang sebelumnya tidak halal. Dalam 

pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan 

tertinggi, melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Supaya suami 

istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling 

mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah. 

____________ 
44

 Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 12. 
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2. Syarat-Syarat Pernikahan 

  Syarat-syarat nikah sangat berhubungan dengan rukun-rukun nikah. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa syarat-syarat ini adalah syarat-syarat sah 

dari rukun tersebut. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi 

wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur‟an, hadits 

dan undang-undang yang berlaku. 

  Dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

pernikahan misalnya, disebutkan syarat-syarat pernikahan sebagai berikut: 

a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang 

tua. 

b. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 

dimaksudkan ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya.
45

 

c. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk meyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

____________ 
45

 Sayyid Sabiq, Fiqh as-sunnah, hal. 29-30. 
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d. Dalam hal tersebut ada perbedaan orang-orang yang disebut dalam ayat 

2,3 dan 4 pasal ini, atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum 

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau 

permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 

2, 3 dan 4. 

e. Ketentuan yang terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain.
46

 

 Para ulama Mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat 

dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, juga disyaratkan 

bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat 

mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan 

lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.
47

 

 Para ulama lainnya juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu 

harus pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam 

kalimat yang berbunyi “saya mengawinkan kamu dengan seseorang diantara 

kedua wanita ini dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu diantara kedua 

____________ 
46

 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga. hlm. 97-98. 

47
 Muhammda Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. 3, (Jakarta: Lentera, 2005). 

hal.315. 
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laki- laki (tanpa ada ketentuan yang mana diantara keduanya itu yang 

dinikahi).”
48

  

 Imam Malik mengatakan menurut kami bila laki- laki mensyaratkan 

kepada wanita ketika akad nikah bahwa ia tidak akan menikah lagi dengan wanita 

lain dan tidak menggawili hamba sahaya, maka syarat itu berlaku tidak sah 

kecuali bila itu berupa sumpah untuk mencarikan istri lainnya atau memerdekakan 

hamba sahayanya, maka hal itu berlaku.
49

 

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun 

perkawinan menurut hukum Islam akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya: 

1) Beragama islam 

2) Laki- laki 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat memberikan persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

 

b. Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya 

1) Beragama, meskipun yahudi dan Nasrani 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat dimintai persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

 

c. Wali nikah, syarat- syaratnya: 

1) Laki- laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya 

 

d. Saksi nikah, syart- syaratnya: 

____________ 
48

 Muhammda Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, … hlm. 315. 

49
 Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 733. 
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1) Minimal dua orang laki- laki 

2) Hadir dalam ijab Kabul 

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Dewasa. 

 

e. Ijab Kabul, syarat- syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata- kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kata nikah 

atau tajwiz 

4) Anatara ijab dan qabul bersambungan 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

6) Orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji 

atau umrah 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang yaitu: 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dua orang saksi.
50

 

 

  Syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak 

dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Seperti yang dijelaskn 

dalam kitab Al- fiq „Ala Al- Mazahib al- Arba‟I, nikah fasiq yaitu nikah yang 

tidak memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak 

memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasiq dan hukum nikah bathil adalah sama 

yaitu tidak sah.51 

3. Rukun pernikahan 

 Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu 

pernikahan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu 

sepserti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau 

____________ 
50

 Hamid sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Pena, 2010), hal. 

54. 

 
51

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 71-72. 
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adanya calon pengantin laki- laki/ perempuan dalam perkawinan.
52

 Kompilasi 

hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan qabul
53

 

 Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinna itu terdiri atas 

a. Adanya calon istri dan suami yang akan dilakukan perkawinan 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad dianggap sah 

apabila ada seorang wali yang akan menikahinya.
54

 

c. Ada dua orang saksi, Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang 

saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 

d. Siqhat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 

 Tentang jumlah rukun nikah ini, Para ulama berbeda pedapat: 

1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam 

yaitu: 

a. Wali dari pihak perempuan 

b.Mahar (mas kawin) 

c. Calon pengantin laki-laki 

d.Calon pengantin perempuan 

e. Sighat akad nikah 

 

2) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan Kabul saja 

yaitu (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki). 

3) Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, 

yaitu: 

____________ 
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a. Sighat (ijab dan Kabul)
55

 

b.Calon pengantin perempuan 

c. Calon pengantin laki-laki 

d.Wali dari pihak calon pengantin perempuan. 

 

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena 

calon pengantin laki-laki dan calon perempuan digabung menjadi satu rukun, 

sebagai berikut: 

a.  Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni 

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 

b. Adanya wali 

c.  Adanya dua orang saksi 

d. Dilakukan dengan sighat tertentu56 

4. Tujuan perkawinan 

 Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia.
57

 Harmonis dala m menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga 

sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih 

sayang antara anggota keluarga.58 

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21: 

َىدَّٗة وَ  َُُكى يَّ ٍأ َها َوَجعََم بَ ٍأ َ اْ ئِن ُكُُىَٰٓ خَسأ ٗجا نِّ َوَٰ ٍأ أََفُِسُكىأ أَصأ ٌأ َخهََق نَُكى ّيِ خِِهٰٓۦَ أَ ٍأ َءاٌََٰ  َوِي
تًِۚ ًَ َسحأ

  ٌَ ٖو ٌَخَفَكَُّشو قَىأ ٖج نِّ ََٰ ِنَك َۡلٌَٰٓ ٌَّ فًِ رََٰ  ١١ئِ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

____________ 
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: Ar-Rum: 

21).
59

 

 

 Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang perkawinan yang menunjukkan 

bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk 

saling mengasihi dan menyayangi. Sebagaimana firman Allah surat Adz-Dzariat 

ayat 49: 

  ٌَ ٍِ نَعَهَُّكىأ حَزَكَُّشو ٍأ َج َُا َصوأ ٍء َخهَقأ ًأ  ٤َوِيٍ كُّمِ َش
 

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah (QS. Al-Dzariat: 49) 

  Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan 

tertentu antara lain ialah: 

a. Untuk melanjutkan keturunan 

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat 

c. Menimbulkan rasa cinta dan kasing saying 

d. Untuk menghormati Sunnah rasul 

e. Untuk membersihkan keturunan.
60

 

 Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberi 

banyak hasil yang penting antar lain:
61

 

1) Pembentukan sebuah keluarga didalamnya seseorang dapat menemukan 

kedamaian pikiran. Orang yang tidak kawin bagaikan seekor burung 

tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang 

____________ 
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merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat 

melakukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan 

penderitaan. 

2) Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. 

Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan 

seksualnya dalam lingkungan yang aman dan terang. Orang harus 

menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar dan wajar.  

3) Reproduksi di atas yaitu sebagai wadah untuk melangsungkan 

keturunan. Melalui perkawinan, perkembangan manusia berlanjut. 

Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor penting 

dalam memantapkan fondasi keluarga dan juga merupakan sumber 

kebahagian sejati bagi orang tua mereka. Dengan perkawinan juga, 

bahwa suami istri telah berkumpul pada ikatan yang dalam yang dalam 

penuh kasih sayang, penuh tolong menolong untuk merawat anak-

anak.
62

 

 Sesungguhnya hubungan kasih sayang antara pria dan wanita merupakan 

kebutuhan biologis yang perlu direalisir dan nikah merupakan aturan yang mesti 

dipatuhi untuk melaksanakannya. Namun demikian pernikahan dalam Islam 

bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau formalisasi hubungan keduanya 

yang sah, tetapi dia mempunyai tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka 

menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta melestarikan kekhalifahan 

manusia dimuka bumi dengan menurunkan keturunan-keturunan yang sah dalam 

____________ 
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masyarakat dan suatu rumah tangga yang damai dan teratur. Pernikahan juga akan 

mengantarkan manusia kepada ketentraman, suasana sejuk yang membebaskan 

diri dari kegelisahan dan rasa gundah gulana, apabila perkawinan itu sendri berdiri 

atas landasan Syar‟i. 

E. Hukum melakukan pernikahan dan Prinsip-prinsip pernikahan 

1.Hukum melakukan pernikahan 

 Nikah termasuk Sunnah para Rasul yang amat ditekankan. Allah 

berfirman dalam surat Ar-Ra‟d ayat 38: 

 

                                  

                 

 

  Artinya: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada 

hak bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (Mukjizat) 

melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu.
63

 

(QS. Ar-Rad: 38). 

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar perkawinan itu dilakukan 

dengan niat yang luhur, niat mengikuti Sunnah Rasulullah agar benar-benar 

bernilai ibadah. Oleh kerena itu, dalam membangun rumah tangga dan membina 

keluarga sakinah, suami istri harus penuh kesabaran, kelisan dan kenyakinan 

bahwa hidup ini sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Namun nikah menjadi wajib atas orang yang sudah mampu dan dia 

khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Sebab zina hukumnya haram demikian 

pula hal yang bisa mengantarkannya kepada perzinaan serta hal-hal yang menjadi 

pendahulu perzinaan (misalnya: pacaran), maka barang siapa yang merasa 

____________ 
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mengkhawatirkan dirinya terjeremus pada perbuatan zina ini, maka dia wajib 

sekuat mungkin mengendalikan hawa nafsunya, kecuali dengan jalan nikah, maka 

ia wajib melaksanakannya.  

Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka 

menikahlah.Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan kita demikian, 

sebagaimana diriwayat-kan oleh Al-Bukhari dari „Abdullah bin Mas‟ud 

Radhiyallahu Anhu. lalu Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

َيا ماْعشارا الشَّبااِب، ماِن اْستاطااعا ِمْنُكُم اْلبااءاةا ف اْلي ات ازاوَّْج، فاِإنَُّه أاغاضُّ لِْلباصاِر 
 .واأاْحصاُن لِْلفاْرِج، واماْن َلاْ ياْستاِطْع ف اعالاْيِه ِِبلصَّْوِم، فاِإنَُّه لاُه ِوجااء  

 

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi pernah bersabda kepada kami. “Wahai 

para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah diantara kalian, 

maka menikahlah: karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukakan 

pandangan dan lebih membentengi kemaluan: dan barang siapa yang 

tidak mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa; karena puasa 

sesungguhnya dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).
64

(HR. Al-

Bukhari) 

 

 Peringatan Nabi ini merupakan satu gambaran bagi umat Islam betapa 

pentingnya kedudukan ekonomi dalam rumah tangga. Sehingga beliau juga 

melarang perkawinan bagi orang-orang yang belum ada kemampuan (baa’ah). 

Kata baa’ah yang disebutkan di sini bukan hanya mengandung arti mampu dalam 

hal ekonomi, namun ada beberapa perbedaan ulama dalam mendefinisikan kata 

tersebut. 

 Menurut Al Maziri mengartikan baa’ah adalah kemampuan hubungan 

intim dan mempunyai biaya nikah. Maka dengan demikian dapat disimpulkan 

____________ 
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bahwa keseimbangan/stabilnya kehidupan suatu keluarga bukan hanya tergantung 

kepada lancarnya ekonomi keluarga akan tetapi kelancaran nafkah batin 

(hubungan suami istri) juga faktor utama yang menetukan suksesnya rumah 

tangga.
65

 Karena itu, keluarga perlu memperhatikan masalah –masalah tersebut 

untuk mencapai predikat keluarga sakinah. 

 Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk kawin, namun 

apabila ditinjau dari keaadaan melaksanakannya, perkawinan dapat berlaku 

hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.
66

 

a. Perkawinan yang wajib. 

 Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai 

keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada 

kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk berbuat 

zina. 

b. Perkawinan yang sunat 

  Perkawinan hukumnya sunah bagai orang yang telah berkeinginan 

kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

dan memikul kewajiban kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak 

segera kawin tidak akan ada kekawatiran berbuat zina. 

c. Perkawinan yang haram 

____________ 
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 Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan 

serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

kewajiban kewajiban perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat 

menyusahkan istrinya. Hadist Nabi mengajarkan agar jangan sampai berbuat 

yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. 

d. Perkawinan yang makruh 

 Perwakinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dalam 

segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak 

khawatir akan terserat dalam perbuat zina, tetapi mempunyai kekawatiran 

tidak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban istri terhadap istrinya, 

meskipun tidak akan tergolong menyusahkan istri, misalnya calon istri 

tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk 

kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan 

dikawatirkan akan berakibat mengurangi semangat ibadah kepada Allah dan 

semangat bekerja dalam bidang ilmiah hukumnya lebih makruh daripada 

yang telah disebutkan diatas. 

e. Perkawinan yang mubah 

 Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, 

tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan 

andaikan kawinpun tidak merasa kawatir dan menyia-nyiakan kewajiban 

kepada istri. Perkawinan dilakukan untuk memenuhi syahwat dan 

kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga 

keselamatan hidup beragama. Pada umumnya perkawinan anak dibawah 
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umur dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah, 

sebab tidak ada Nash Al-Qur‟an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.  

2. Prinsip- prinsip perkawinan dalam Islam. 

 Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip- prinsip 

sebagai berikut: 

a. Pilihan jodoh yang tepat 

b.Perkawinan didahului dengan peminangan 

c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki- laki dan 

perempuan 

d.Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak- pihak yang 

bersangkutan. 

e. Ada persaksian dalam akad nikah 

f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu. 

g.Ada kewajiban membayar mahar pada suami 

h.Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akd nikah 

i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami 

j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. 

 Adapun prinsip- prinsip perkawinan oleh Abdul Rahman Razali 

adalah.
67

 

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama 

2) Kerelaan dan persetujuan. 

3) Perkawinan untuk selamanya. 

____________ 
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4) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.
68

 

F. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

  Menurut istilah (Syara‟) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan 

ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada 

masa Jahiliyah yang kemudian digunakan oleh Syara’. Perceraian dalam istilah 

ahli fiqh disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak adalah membuka ikatan 

atau membatalkan perjanjian. 

  Gugat cerai, dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu. Kata Al-Khulu 

bermakna melepas pakaian, lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta 

kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan 

Allah sebagai pakaian. Sedangkan menurut pengertian syari‟at, para ulama 

mengatakan dalam banyak definisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, 

bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang 

suami isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan 

isteri kepada suaminya.
69

 

  Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan secara hukum dan 

permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak atas asuh anak, 

perbagian harta benda dan lainnya. Perceraian yang biasanya didahului oleh 

konflik antar pasangan suami isteri merupakan suatu proses kompleks yang 

mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. 

____________ 
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2. Hukum perceraian 

 Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menganut prinsip mempersukar perceraian agar tidak terjadinya perbuatan 

sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat 

dari perceraian tersebut. Dalam undang-undang perkawinan, untuk melakukan 

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi 

sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan 

perceraian, hal ini telah di atur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1074 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 PP No. 

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, yang pada dasarnya 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 melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bawa antara suami 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

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

perundangan tersendiri.
70

 

 Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam akar masalah, proses 

mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, 

mubah, hingga haram. 

 

____________ 
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a. Perceraian Wajib 

 Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami isteri 

tersebut tidak bisa lagi berdamai.  

b. Perceraian Sunnah 

 Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-

syarat tertentu.  

c. Perceraian Makruh 

 Jika seorang isteri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan 

agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah 

hukum asal dari perceraian, hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak 

memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan isterinya, apalagi jika 

rumah tangganya masih bisa untuk diselamatkan. 

d. Perceraian Mubah 

 Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah 

mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsu atau 

ketika isterinya belum datang haid atau telah putus haid. 

e. Perceraian Haram 

 Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam 

Islam.Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan isterinya pada saat isterinya 

sedang haid atau nifas, atau ketika isteri pada masa suci dan di saat itu suami telah 

berjimak dengan isterinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk 

menceraikan isterinya jika bertujuan untuk mencegah isterinya menuntut 
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hartanya.Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari 

satu kali.
71

 

3. Pandangan Islam terhadap Perceraian 

  Menurut Sayid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang 

menunjukan atas putusnya hubungan suami baik lafadz maupun tulisan yang 

ditunjukan pada isteri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus 

utusan. 

4. Ungkapan-Ungkapan Perceraian 

a. Ungkapan Talak dengan Bahasa Jelas (Sharih) 

 Talaq Sarih adalah talaq yang diucapkan dengan lafadz yang jelas 

maknanya tentang perceraian, baik dengan menggunakan ucapan, 

tulisan, yang ditunjukan kepada istrinya, isyarat dari seorang suami 

yang bisu, maupun dengan utusan. Jika seseorang berniat menalak 

istrinya didalam hati tanpa ungkapan maka tidak akan terjadi talak.
72

 

b. Ungkapan Talak dengan Sindiran (Kinayah) 

 Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang 

tidak jelas atau dengan sindiran. Namun, Mazhab Hanafiyah 

berpendapat bahwa talak sindiran terjadi jatuh talak jika disertai dengan 

niat dan ada indikasi sikap atau tingkah laku. Undang-undang tidak 

mengambil pendapat Hanafiyah yang menghukumi talak sindiran 

____________ 
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 Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4), Majalah Perkawinan & 

Keluarga, hal. 43. 32. 
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terjadi talak hanya dengan indikasi sikap, tetapi juga mempersyaratkan 

adanya niat pencerai. 

c. Talak dengan Isyarat 

 Ulama berbeda pendapat tentang isyarat orang yang dapat berbicara, 

pertama, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah 

talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi 

haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak 

darurat sama sekali. Sedangkan isyarat bagi orang bisu sebagai alat 

komunikasi. Ia menempati lafal dalam menjatuhkan talak. Jika ia 

memberi isyarat yang menunjuk pada maksudnya yaitu menghentikan 

hubungan suami istri dan semua orang paham, maka talak itu sharih.  

d. Talak dengan Tulisan 

 Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu 

berkatakata. Sebagaimana suami boleh menalak istrinya dengan lafal 

atau ucapan, ia juga boleh menalak istrinya dengan tulisan. Fuqaha 

masyaratkan bahwa tulisan itu hendanya jelas dan terlukis, maksudnya 

jelas ialah jelas tulisannya hingga terbaca ketika ditulis diatas kertas 

atau semacamnya. Maksudnya terlukis ialah jelas tertulis untuk 

istrinya.
73

 

 Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya 

dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

 

____________ 
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 Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, Fiqh Munakahat Khitbah, … hal. 
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1) Talak Raj’i 

  Talaq raj’I yaitu perceraian yang memperbolehkaan suaminya rujuk 

kembali sebelum habis masa idah tanpa perkawinan baru, talaq raj’I baru 

sah apabila diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya dengan dihadiri 

oleh kedua saksi untuk rujuk, bekas suami atau wakilnya (bekas suami) 

mengucapkan kepada bekas isterinya (bahwa dia rujuk) juga dengan dua 

orang saksi yang adil. Jika dalam I‟dah isteri tidak dirujuki, maka 

perkawinan menjadi putus. Sesudah I‟dah suami boleh kawin lagi dengan 

bekas isterinya, akan tetapi harus dengan nikah baru dan mas kawin baru 

pula.
74

 

2) Talak Ba’in 

 Talak Ba’in Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami 

Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan 

untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. 

  Talak Ba’in dibagi menjaga menjadi dua bagian yaitu: 

a) Talak ba’in shughra 

 yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada 

bekas istrinya dalam masa iddah, tetapi boleh kawin lagi dengan akad 

nikah baru serta dengan mas kawin lagi, baik dalam masa iddahnya atau 

sesudah habisnya iddah. 

 

 

____________ 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2009), 
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b) Talak ba’in kubra. 

 yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan 

bekas istrinya dikarenakan dua sebab, yang Pertama karena perceraian 

talak tiga, dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas 

istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan suami lain dan telah 

digaulinya barulah dapat dinikahi setelah masa iddahnya telah usai. Yang 

Kedua perceraian karena li‟an, dalam hal ini suami tidak diperbolehkan 

kawin lagi selama-lamanya.
75

 

5. Penyebab Terjadinya Perceraian 

 Perceraian menurut bahasa cerai putus ikatan hubungan rumah tangga 

(suami istri), pisah, perpisahan, dan perpecahan.
76

 Perceraian menurut Gunarsa 

adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun 

demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik 

bagi kehidupan yang membahagiakan.
77

 

 Perceraian mengakibatkan status seorang pria sebagai suami maupun 

status seorang wanita sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah 

menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-

anak yang telah dilahirkan.
78
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 Menurut Pasal 19 Undang Undang perceraian dapat terjadi karena alasan 

atau alsan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan dalam rumah 

tangga yang membahayakan pihak lain.
79

 

6. Akibat-akibat dari Perceraian 

   Kejadian yang bisa disaksikan ditengah masyarakat antara suami dan 

istri yang telah bercerai ialah timbulnya permusuhan, sikap yang saling membenci 

satu sama lain. Bahkan yang telah mempunyai anak mereka, anak-anak tersebut 

mengalami penderitaan moral maupun material. Tentulah kita harus memahami 

secara benar maksud dari perceraian yang digariskan Islam agar kita tidak tersesat 

dalam memahaminya. Karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat 

memang menimbulkan kecemasan dan rasa khawatir akan masa depan anak-anak 

yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. 

   Hal yang paling utama harus kita perhatikan dalam masalah perceraian 

ini adalah sebagai beriku: 

____________ 
79

 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan 

diIndonesia, (Jakarta: 1978), hal. 39. 
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1. Perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik. Artinya suami istri 

yang bercerai benar-benar melakukan dengan rasa penuh kesadaran 

dan pengertian bahwa mereka bercerai nuntuk kebaikan dan 

kebahagiaan satu sama lain, bukan hanya karena dorongan 

permusuhan atau rasa benci.  

2. Mengenai anak, menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan 

anak-anak itu. Akan tetapi bila mana dalam kenyataannya bapak tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu dapat ikut memikul beban tersebut. 
80

 

3. Suami isteri yang telah resmi bercerai harus tetap saling menjaga 

silaturahmi atau menjaga tali persaudaraan, tidak boleh menjelekan 

satu sama lain, apalagi saling menteror. Apalagi pasangan suami istri 

yang telah bercerai mempunyai anak maka mereka harus saling 

menjaga persaudaraan untuk keberlangsungan anak-anaknya, seperti 

mendidik dan menafkahi anak-anaknya. 

4. Mengenai Harta Benda menurut pasal 35 No. 1 Tahun 1974 harta 

benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini 

ada harta yang dimana memang bawaan sebelum melangsungkan 

____________ 
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 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: 1982). Hal. 115. 
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perkawinan, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 

atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut 

pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut 

diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan 

hukumnya masing-masing adalah dibagi menurut hukum agama, adat 

dan hukum lainnya.
81
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat maka 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan 

logika dalam menerima dan menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat 

yang dirumuskan setelah mempelajari sesuatu secara cermat dengan cara 

menggambarkan secara jelas berdasarkan fakta yang terjadi.
82

 Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian 

dengan memparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang 

aktual.
83

 

 Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang, berdasarkan data-data, maka peneliti juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan. Kemudian dalam 

penelitian ini yang lebih banyak membantu peneliti yaitu yang bersifat 

longitudinal. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti hanya membuat 

kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatat dalam buku observasi 

Penelitian seperti ini memerlukan kualifikasi yang memadai. Pertama, peneliti 

harus memiliki sifat reseptif. Peneliti harus mencari, bukan menguji. Kedua, 

____________ 
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Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995). Hal. 209. 
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peneliti harus memiliki kekuatan integrative, kekuatan untuk memadukan 

berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran. 

2.  Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, 

yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana telah disebutkan pada judul 

penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena di lokasi ini tempat, 

pelaku dan kegiatan. Jadi Penulis fokus pada penelitian yang akan diteliti adalah 

strategi BP-4 dalam mengatasi kasus perceraian. 

 

B. Sumber Data Penelitian 

 Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut 

sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau 

tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.
84

 

1. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data 

baru. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini berjumlah empat orang 

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, data primer di peroleh dari 12 

orang masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan pembinaan pernikahan. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diproleh melalui tangan kedua 

responden, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan 

____________ 
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 Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian., hal. 11 
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tentang suatu fakta atau pendapat.
85

 Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

berbentuk dokumen, yaitu modul atau kumpulan materi tentang pembinaan 

pernikahan, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.  

 

C. Teknik Pemilihan Subjek Data Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan sampel dan 

pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. 

Agar mudah tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka didalam pengambilan 

sampel peneliti menentukan kriteria-kriteria responden atau subjek yang akan 

diwawancarai. Kriteria yang ditentukan adalah setiap responden harus mengetahui 

atau terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. 

Menurut peneliti, penentuan kriteria responden penelitian merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian ini, mengingat begitu banyakresponden 

yang ada di seluruh desa Kecamatan Meukek, maka peneliti memilih masyarakat 

di Gampong Labuhan Tarok 1 dan Gampong Labuhan Tarok 2. 

Di Gampong Labuhan Tarok 1 terdapat jumlah penduduk sebanyak 2649 

jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 579. Sedangkan di Gampong 

Labuhan Tarok 2 terdapat jumlah penduduk sebanyak 1359 jiwa dengan jumlah 

kartu keluarga (KK) sebanyak 371.
86

 Dari sekian banyak jumlah penduduk dan 

KK di kedua desa tersebut maka peneliti memilih 3 keluarga di Gampong 

Labuhan Tarok 1dan 3 keluarga di Gampong Labuhan Tarok 2. 

____________ 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian hal 221. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbadilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah 

(natural sgai cara etting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi 

(pengamatan), dan dokumentasi.
87

 

 Berhubungan dengan hal-hal di atas, cara yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data antara lain teknik wawancara sebagai metode utama dan 

observasi sebagai metode pendukung. 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah komunikasi dua arah terjadinya dialog, bukan 

hanya satu arah. Wawancara merupakan kontak awal antara terapis dan 

klaen, konselor dan klaen, peneliti dan subjek penelitian yang 

menentukan kualitas hubungan ke depannya.
88

 Adapun yang akan 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah empat orang yang di dalam 

____________ 
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 Sugiyono, Metode Penelitia.hal 137. 
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Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi Pak Marhaban sebagai ketua 

KUA dan pembinaan, Rahmat Fazli sebagai Operatol ( SIMKAH), Pak 

Harnides sebagai penghulu, Nurbaiti sebagai Penyuluhan fungsional, dan 

12 orang masyarakat yang sudah menikah dan sudah mendapatkan 

pembinaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan 

Meukek. 

2. Observasi 

 Observasi adalah usaha mengamati tingkah laku seseorang dalam 

latar alamiah.
89

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

observasi secara langsung, di kantor KUA Kecamatan Meukek Aceh 

Selatan, di mana peneliti terlibat sebagai pengamat independen di lokasi 

penelitian. Peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang 

tertarik, melakukan analisis data dan membuat kesimpulan. Dalam hal 

ini observasi oleh peneliti adalah proses pemberian pembinaan 

perkawinan dan kondisi keluarga yang sudah menikah maupun yang 

sudah bercerai dan mendapatkan bimbingan pernikahan. Seperti tingkat 

keharmonisan dalam keluarga, cara komunikasi antara suami dan isteri, 

dan cara komunikasi antara suami isteri dan anak-anak. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

____________ 
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 Nana Syaudih Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 95. 
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dari seseorang.
90

 Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan sehingga 

dapat dipahami dengan mudah.
91

 Analisis data dalam penelitian akan dilakukan 

secara langsung dan berkesinambungan dari awal sampai akhir proses penelitian. 

 Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Metode deskriptif analisi bertujuan 

untuk mendeskripsikan apayang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang 

sekarang ini terjadi atau sesuai kenyataan di lapangan.
92

 

 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

____________ 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
93

 

 Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesi. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan 

teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.
94

 

 Adapun teknik analisis data dapat di lakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mereduksi  

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pen 

gumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
95
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 Sugiyono, Metode Penelitian, hal. 243-244. 
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 Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan 

segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, 

justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan 

reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-pohon 

atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal 

selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya. 

 Reduksi data merupkan proses berpikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan, keleluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.
96

 

b. Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Hiberman (dalam Sugiyono) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut Miles and Huberman (dalam Sugiyono). 

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan 

____________ 
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teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring 

kerja) dan chart.
97

 

c. Penarikan Kesimpulan  

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
98

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
97

 Sugiyono, metode penelitian, …hal. 249 
98

 Sugiyono, metode penelitian., hal. 252-253 
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BAB IV 

HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek 

 Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, selang 

beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh 

Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Meukek, pada awal-awal berdirinya KUA 

Kecamatan Meukek menempati ruangan madrasah di lingkungan Kantor Urusan 

Agama dalam status pinjam pakai dan dalam kondisi pegawai yang terbatas serta 

sarana dan prasarana yang ada.
99

 

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek sebagai salah satu 

intitusi pemerintah dibawah Kantor Kementrian Agama, merupakan salah 

perkantoran yang berhubungan dengan dinamika atau problem yang terjadi di 

masyarakat yang ada di Aceh Selatan dan sudah mengalami beberapa 

perkembangan. Adapun perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Meukek dari organisasi dan pelayanan telah mengalami peningkatan antara 

lain:
100

 

a. Kesadaran masyarakat Meukek dalam beragama meningkat, dengan bukti 

kualitas keimanan dan ketaqwaan semakin mantap yaitu jumlah Masjid 

24 buah, dengan kondisi bangunan yang representative, demikian juga 

____________ 
99

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi, (tidak 

di Publikasikan, 2020), hal. 5 

 
100

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi, …  

hal. 6 
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jamaah haji semakin banyak jumlahnya dimana dari tahun ketahun 

semakin meningkat. 

b. Kesadaran masyarakat dalam beribadah sosial juga cukup tinggi yaitu 

mereka mewakafkan harta-harta miliknya untuk tempat-tempet ibadah 

maupun yang lain. Sehingga tahun 2020 ini tanah yang telah diwakafkan 

sebanyak 91 persil bidang dengan luas 70.371,31 m2.  

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek terletak di jalan Tgk. 

Abbas hasyem no. 26, berada di sebelah selatan jalan Kabupaten Kecamatan 

Meukek mempunyai wilayah 23 desa dengan luas daerah 40.839 ha, yang 

berbatasan langsung dengan daerah lain yaitu: 

 Sebelah Utara    : Kecamatan Labuhan Haji  

 Sebelah Selatan : Kantor Polres  

 Sebelah Timur   : Kecamatan Sawang  

 Sebelah Barat    : Samudra India101 

 Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Meukek merupakan 

penduduk yang heterogen. Data tersebut dapat dilihat dari data statistik 

kependudukan kecamatan meukek. Dengan jumlah penduduk sebanyak 21.162 

jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:  

a. Penduduk yang beragama Islam    : 21.162 

b. Penduduk yang beragama Kristen : 0  

c. Penduduk yang beragama Katolik : 0 

d. Penduduk yang beragama Budha : 0 

____________ 
101

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan..., hal 5 
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e. Penduduk yang beragama Hindu: 0
102

 

 Dari data di atas, Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh warga 

Kecamatan Meukek. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap presentase 

pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek. 

 Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

prima dan memuaskan, maka KUA Kecamatan Meukek menjabarkan dalam 

sasaran rencana kinerja sebagai berikut: 

a. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan 

pelayanan publik. 

b. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan 

nikah dan rujuk, melalui peningkatan dan pemanfaatan sistem 

manajemen nikah (SIMKAH). 

c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga 

terwujud kemandirian keluarga. 

d. Meningkatkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan 

ibadah sosial yang professional dan produktif untuk meningkatkan 

kesejahteraan ummat. Kependudukan dan pembangunan keluarga 

Sakinah.
103

 

e. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan 

kehidupan ummat beragama. 

____________ 
102

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan..., hal. 7 

103
 Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji : Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal. 25 
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f. Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga 

terwujud jamaah haji yang mandiri.
104

 

 Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja tersebut, maka ditetapkan 

satu tujuan yaitu:  

a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik 

yang akuntabel. 

b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam 

pencatatan nikah dan rujuk melalui sistem management nikah 

(SIMKAH), mewujudkan kelurga yang harmonis, bahagia dan 

sejahtera. 

c. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan 

ibadah sosial yang profesional yang produktif untuk kesejahteraan 

ummat. 

d. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan 

kehidupan ummat beragama. 

e. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas 

sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.
105

 

 Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja 

secara efektif, efisien, professional dan amanah dalam menjalankan tugas. Kepala 

KUA sebagai pimpinan harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan 

____________ 
104

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan, hal. 8 

105
 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan, hal. 9 
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PENYULUH 

FUNGSIONAL 

Dra, Nurbaiti 

 

beribawa sehingga mampu mengorganisir setiap orang-orang yang menjadi 

bawahannya. 

 Dalam penjabarannya KUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran. 

b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama. 

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat 

setempat, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf, baitul maal 

dan ibadah sosial.  

d. Kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, 

dan yang terbaru adalah penyelenggara manasik haji tingkat 

kecamatan.
106

 

2.  Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan   

Meukek. 

 

 

 

 

 

 

____________ 
106

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan., hal. 9 

KEPALA /PENGHULU 

Marhaban, S.Ag 

 
SEKETARIS 

H. Harnides,S. Ag 

 

PAI NON PNS 

OPERATOR/SIMKAH 

Rahmat Faizil,S. sos. M, 

Ag 

KELUARGA SAKINAH 

Silmy.S.Ag 

 

PRODUK HALAL 

Yuslinawati 

 

CERAKA 

Muhammad Nasir 
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Pegawai honorer:  

1. Diana Sari 

2. Nevi Asri susanti, S. HI  

3. Tgk. Sufyan 

4. Kuswandi jalna, S.HI.
107

 

3. Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek. 

 Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Meukek 

memiliki motto, Bekerja Adalah Ibadah.108 

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.  

 Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah 

terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Meukek yang taat beragama, rukun, 

cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin. Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai 

berikut:  

a.  Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah Rujuk (NR) yang 

akuntabel. 

____________ 
107

 Marhaban, Bahan Kelengkapan pemilihan…, hal. 10 

108
 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan, … hal.12 

PAI NON PNS 

Diana Sari 

PAI NON PNS 

Nelvi Asri Susanti, 

S.H.I 

PAI NON PNS 

Kuswandi Jalan.S.H.I 

PAI NON PNS 

Tgk. Sufyan 
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b. Meningkatkan kualitas pemahaman pembinaan pelaksanaan keagamaan 

dalam keluarga. 

c.  Meningkatkan pelayanan keagamaan. 

d. Meningkatkan pelayanan ibadah haji, zakat, dan wakaf. 

e.   Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa.
109

 

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud disini adalah pegawai yang 

mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan 

kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama. 

Untuk mewujudkan ini semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara 

kontinyu mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk 

pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, prima melayani masyarakat.
110

 

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek didukung oleh 

sepuluh pegawai yang terdiri dari satu orang kepala, penghulu, empat orang staf 

yang berstatus PNS, dua masih berstatus honor dan dua staf bakti yang masing-

masing menangani bidang kerja tertentu, dan semuanya mampu bekerja dalam 

bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA serta dibantu oleh seorang 

Penyuluh Agama yang berstatus PNS.
111

 

Dalam penelitian ini dari 23 desa yang terdapat di Kecamatan Meukek 

peneliti memilih dua desa yaitu Desa Labuhan Tarok 1 yang terletak di jalan 

Blang Pidie Tapaktuan dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2649 jiwa. dan 

____________ 
109

 Ibid., hal.10 

 
110

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan, hal. 9 

 
111

 Marhaban, Bahan Kelengkapan Pemilihan, …hal 11 
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Desa Labuhan Tarok 2 yang terletak di Jalan Blang Pidie Tapaktuan dan memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 1359 jiwa. Namun yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini yaitu 3 keluarga di Desa Labuhan Tarok 1, dan 3 keluarga di Desa 

Labuhan Tarok 2. 

5.  Fasilitas Kantor  

 Pada umumnya kantor merupakan pusat pelayanan masyarakat sesuai 

dengan tujuan adanya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten 

Maros memiliki ruangan yang terdiri; ruangan kepala, ruangan kepegawaian, 

ruangan sekretaris, ruangan gudang, WC, dan ruangan tamu. Di Kantor Urusan 

Agama terdapat satu print dan computer juga terdapat satu, serta ada tiga 

penyimpanan berkas-berkas seperti lemari.
112

 

B. Strategi BP4 dalam pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan 

Meukek 

 Pembinaan pernikahan merupakan proses pemberian bantuan terhadap 

konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia 

dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan 

perkawinan.
113

 Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan dan proses-

proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.Tujuan dari pembinaan 

pernikahan adalah membantu individu dalam mencegah timbulya masalah yang 

timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di 

____________ 
112

 Nurbaiti, Sekertaris BP-4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek BP-4 Kota 

Tapaktuan 28 Juli 2020 

 
113

 Achmad Mubarak, Al-Irsyad An-Nafsy; Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: 

Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 97 
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binas pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan persiapan dirinya 

untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat 

islam. 
114

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan 

pembinaan pernikahan memiliki unsur-unsur yang mendukung terlaksananya 

pelaksanaan pembinaan pernikahan yang dapat dianalisis. Unsur-unsur tersebut 

diantaranya Subjek pembinaan pernikahan, Objek pembinaan pernikahan, materi 

Pembinaan pernikahan, metode pembinaan pernikahan dan media pembinaan 

pernikahan. 

a. Subjek Pembinaan Pernikahan 

 Dalam pelaksanaan pembinaan pernikahan, salah satu unsur yang 

palingpokok adalah subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur 

yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan atau pembinaan pernikahan ini. 

pembimbing atau tutor harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan 

memberi teladan yang baik untuk peserta yang mengikuti pembinaan pernikahan, 

mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan 

menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Serta 

memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan 

pekerjaannya bukan sekedar pekerja duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi 

dengan niat ibadah (Depag RI, 1992: 68).
115

 

____________ 
114

 Tohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 71. 

115
 Depag RI, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji: Departemen 

Agama RI, Jakarta, 1992. 
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Sebelum melakukan pemberian pembinaan pernikahan kepada calon 

pasangan suami isteri. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Meukek mengharuskan calon pasangan suami isteri untuk melalui 

langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan 

menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan 

Agama (KUA) dan sudah melenggkapi syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan 

kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti kursus 

bimbingan pernikahan (wawancara dengan Marhaban, Kepala 

KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, 

tanggal 28 Juli 2020).
116

 

 Tujuan diadakan pembinaan pernikahan yaitu agar calon pengantin 

memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang 

permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan 

barunya yaitu kehidupan rumah tangga. Selain itu, calon pengantin dapat 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga 

memperolah ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-

masalah yang menyebabkan perceraian.
117

 

b. Objek Pembinaan Pernikahan 

 Objek pembinaan pernikahan di BP4 KUA Kecamatan Meukek ini adalah 

para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Meukek. 

Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diharuskan untuk mengikuti 

kegiatan pembinaan pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung 

jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan 

rumah tangga yang aman, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah. karena dalam setiap pemberiaan mereka juga 

____________ 
116

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Marhaban, Kepala KUA/penghulu Kecamatan 

Meukek, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 28 Juli 2020. 

 
117

 Nurhayati, Eti, 2011, Psikologi Pendidikan Inovatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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memberikan pembinaan penasehatan, penerangan mengenai nikah, talaq, cerai 

dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. BP4 KUA 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan bertindak sebagai fasilitator yang 

turut aktif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan 

rumah tangga. 

 Objek pembinaan pernikahan di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten 

Aceh Selatan yaitu calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan 

perempuan yang dalam perkembangan hidupanya baik secara fisik maupun psikis 

sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius 

(pernikahan). Pasangan suami isteri yang telah mendaftarkan diri ke KUA 

selanjutnya akan mengikuti kursus bimbingan pernikahan sebagai bekal dalam 

membina keluarga. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pernikahan yaitu 

dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi 

data, dimulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah akan 

dilakukan (Rahmat Faizil selaku Operator Simkah KUA Kecamatan Meukek 

mengataka wawancara dengan Marhaban, Kepala KUA/penghulu Kecamatan 

Meukek, Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 28 Juli 2020).
118

 

 Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan 

memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang 

pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, 

bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

 

____________ 
118

 Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Rahmat Faizil, Operator Simkah KUA 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal 28 Juli 2020. 
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c. Materi Pembinaan Pernikahan 

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina, yaitu 

calon pasangan suami isteri. Materi-materi yang disampaikan dalam 

pelaksanaannya pembinaan pernikahan adalah materi-materi yang berkaitan 

tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk kelurga yang Sakinah, 

mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqh 

munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, mengelola konflik dan membangun 

ketahanan keluarga. 
119

 

Sebelum pemberian materi pembinaan pernikahan dilakukan, pihak KUA 

akan meminta calon pasangan suami isteri untuk memaparkan tentang materi-

materi pokok dalam agama seperti mengucap 2 kalimat syahadat, membaca Al-

Quran, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah, dan doa sehari-hari 

termasuk juga tentang pernikahan seperti fiqh munakahat, thaharah, dan hak 

kewajiban suami isteri agar pihak KUA mendapatkan gambaran sejauh mana 

calon pasangan suami isteri telah memahami tentang materi tersebut (Rahmat 

Faizil selaku Operator Simkah KUA Kecamatan Meukek mengataka wawancara 

dengan Marhaban, Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan). 
120

 

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan 

pernikahan di BP4 KUA Kecamatan Meukek terbagi menjadi empat yaitu: 

1) Materi UU Perkawinan dan Agama, 

____________ 
119

 Marhaban Kepala KUA/penghulu Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. 
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 Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Rahmat Faizil, Operator Simkah KUA 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Pada Tanggal 28 Juli 2020. 
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2) Materi memilih Jodoh,  

3) Materi hak dan kewajiban suami istri,  

4) Materi kesehatan reproduksi. 
121

 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah 

menikah materi yang disampaikan tidak semua dapat dimengerti karena waktu 

pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu yang terlalu singkat ini 

pihak Kantor Urusan Agama memperdalam materi yang paling penting yang 

belum dimengerti oleh calon pasangan suami isteri yang sebelumnya pihak kantor 

urusan agama telah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang 

sudah dipahami oleh calon pasangan suami isteri. 

d. Media Pembinaan Pernikahan 

  Media yang digunakan dalam pembinaan pernikahan di BP4 KUA 

Kecamatan Meukek adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara 

penyampaian disampaikan oleh pembina melalui suara dan langsung kepada 

calon pengantin secara bertatap muka. Media ini bentuk realisasi berupa, 

ceramah dan nasehat-nasehat oleh para pembina bagi pasangan calon pengantin. 

Dan juga menggunakan buku pedoman yang diserahkan setelah calon pengantin 

mendapatkan bimbingan / pembinaan agar bisa dipelajari dirumah. 

e.  Metode Pembinaan Pernikahan. 

 Dalam pemberian materi pembinaan pernikahan pihak Kantor Urusan 

Agama (KUA) menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh 

____________ 
121

 Marhaban, Kepala KUA, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek, Tanggal 28 Juli 

2020. 
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Dirjen bimas Kementerian Agama RI tahun 2020, yaitu metode diskusi, ceramah, 

dan tanya jawab.
122

 

1) Metode diskusi adalah salah satu penyajian pelajaran dengan cara 

menghadapkan individu terhadap suatu masalah yang dapat berbentuk 

pertanyaan yang berbentuk problematis untuk dibahas dan dipecahkan 

bersama.
123

 Jika dilihat dari segi sifat dan bentuknya, metode diskusi ini 

dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diskusi kuliah, diskusi 

kelas, diskusi kelompok kecil, seminar dan lokakarya.
124

 

2) Metode ceramah adalah metode penjelasan yang sangat sederhana, 

karena kesederhanaan inilah maka metode ini paling banyak digunakan. 

Dengan metode ini, penjelasan materi disampaikan secara lisan oleh 

pemateri adalah mengenai pernikahan kepada individu yang 

mendengar.
125

 

3) Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan individu yang mendengar 

memberikan jawaban Atau sebaliknya individu diberi kesempatan 

bertanya dan pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan.
126

 

 Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara 

pemateri dengan individu yang menerima. Menurut sejarahnya metode ini 

____________ 
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 Dirjen Bimas Kementerian Agama RI tahun 2020. 
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termasuk yang tertua. Socrates yang hidup pada tahun 469-399 SM telah 

menggunakan metode tanya jawab ini dalam mengembangkan pemikiran 

filsafatnya serta dalam mengajarkannya kepada masyarakat yunani saat itu.
127

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah menikah 

metode yang diterapkan oleh pihak KUA dalam pemberian pembinaan pernikahan 

hanya dengan metode ceramah dan tanya jawab, sedangkan metode diskusi tidak 

di terapkan. Seharusnya semua metode ini harus diterapkan agar semua materinya 

dapat dipahami dengan mudah. 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses pembinaan 

pernikahan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami isteri 

dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan menerima bimbingan 

pernikahan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan, kemudian 

bimbingan atau pembinaan pranikah akan diberikan sekitar 2 sampai 3 jam 

dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang 

diterbitkan oleh tim kementerian agama RI 2020.
128

 

 Angka perceraian di Kecamatan Meukek dari tahun ketahun semakin 

menurun, hal ini membuktikan bahwa pasangan suami isteri yang telah 

mendapatkan bimbingan/pembinaan pernikahan dapat menjaga keutuhan 

keluarganya dengan baik. Walaupun di Kecamatan Meukek masih ditemukan 

beberapa kasus perceraian, akan tetapi dengan adanya pembinaan pernikahan 

____________ 
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dapat membatasi angka perceraian (wawancara Nurbaiti selaku Penyuluh Agama 

Islam Fungsional KUA Kecamatan Meukek). 
129

 

 Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana 

bimbingan prernikahan dalam menjaga keutuhan keluarga yang diberikan oleh 

pihak KUA kepada masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah 

menikah dan mendapatkan bimbingan pembinaan pernikahan dari KUA yang 

terdiri 6 kepala keluarga beserta istrinya. 

“Pertama, hasil wawancara dengan Marwandi di Desa Labuhan Tarok 1 

yang sudah menikah ditahun 2018, mempunyai 1 orang anak dan sudah 

mendapatkan pembinaan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Meukek, dia menyatakan bahwa program pembinaan 

pernikahan yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga sampai 

sekarang saya mengerti cara membimbing keluarga dengan baik. Dan 

materi yang sudah diberikan dalam membina pernikahan sangat 

membantu saya sejauh ini karna kalau ada permasalahan dalam keluarga, 

bisa kita selesaikan dengan mudahnya. Begitu pula dengan adanya 

pembinaan pernikahan dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban 

suami isteri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut 

saya kelebihan dalam program pembinaan pernikahan ini ialah dapat 

membina keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak 

ada kekurangannya karna materi yang diberikan sudah sangat bagus.
130

 

 

“Kedua, hasil wawancara dengan Siti Baheram di Desa Labuhan Tarok 1 

dia merupakan isteri dari Marwandi, dia menyatakan program 

pembinaan pernikahan sangat perlu untuk menjadi bekal dalam 

berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga 

saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung 

kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi 

itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik. 

Adapun kelebihan dari program pembinaan prernikahan menurut beliau 

adalah pasangan suami isteri dapat membina keluarga dengan baik, dan 

____________ 
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kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat singkat sehingga, 

materi yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dimengerti.
131

 

 

“Ketiga, hasil wawancara dengan Sumardi di Labuhan Tarok 2 yang 

sudah menikah di tahun 2018, mempunyai 2 orang anak dan sudah 

mendapatkan pembinaan pernikahan dari pihak KUA kecamatan 

meukek, dia menyatakan bahwa program pembinaan pernikahan sangat 

perlu karna tanpa pembinaan tidak ada arah tujuan dalam bekeluarga. 

Dan materi yang sudah diberikan sangat berguna bagi saya karna dengan 

adanya pembinaan pernikahan saya dapat membangun keluarga yang 

harmonis. Adapun kelebihan dari program pembinaan pernikahan adalah 

mebantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang harmonis, 

sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diberikan sangat singkat 

sehingga materinya tidak semua dapat dipahami.
132

 

 

“Keempat, hasil wawancara dengan Mukaramah di Desa Labuhan Tarok 

2 merupakan isteri dari Sumardi menyatakan program pembinaan 

pernikahan sangat bagus, kalau terdapat masalah dalam keluarga kita 

dapat menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang sudah diberikan 

sangat membantu dalam menjaga keutuhan keluarga karna pasangan 

sudah mengerti dengan hak suami isteri. Adapun kelebihan dalam 

program pembinaan pernikahan adalah membantu mewujudkan keluarga 

yang harmonis dan jauh dari permasalahan, dan kekurangannya adalah 

waktu pemberian pembinaan pernikahan sangat singkat sehingga 

materinya tidak dapat dipahami semua.
133

 
 

“Kelima, hasil wawancara dengan Salmadi di Desa Labuhan Tarok 2 

yang sudah menikah di tahun 2019 dan sudah mendapatkan pernikahan 

pernikahan dari KUA, menyatakan program pembinaan pernikahan 

sangat baik dan berguna dalam mebentuk keluarga yang harmonis. 

materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah 

mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, 

sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan baik. adapun kelebihan 

dari pembinaan pernikahan adalah membantu pasangan dalam menjaga 

keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya 

sangat kurang sehingga ada materi yang tidak dapat dipahami.
134
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“Keenam, hasil wawncara dengan Khamariah di Desa Labuhan Tarok 2 

merupakan isteri dari Salmadi, menyatakan program pembinaan 

pernikahan sangat bagus sehingga pasangan suami isteri terarah dalam 

berkeluarga, dan materi yang diberikan sangat membantu pasangan 

suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya 

pembinaan pernikahan  saya dapat dengan mudah menyelesaikan 

masalah yang ada dalam keluarga tanpa harus campur tangan orang lain, 

adapun kelebihannya adalah membantu dalam membentuk keluarga 

yang harmonis, dan kekurangannya adalah waktu pemberian sangat 

kurang sehingga ada materi yang disampaikan tidak bisa dipahami 

dengan baik.
135

 
 

“Ketujuh, hasil wawancara dengan Zulfa Akrami di Desa Labuhan 

Tarok 1 satu yang menikah pada tahun 2019, mempunyai 1 orang anak 

dan sudah mendapatkan pembinaan pernikahan dari pihak KUA 

kecamatan meukek, dia menyatakan bahwa program pembinaan 

pernikahan sangat perlu, karna dengan adanya pembinaan pernikahan 

keluarga yag dibangun menjadi keluarga yang harmonis. Dan materinya 

sangat membantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga 

harmonis, asalkan suami isteri benar-benar menjalankan seperti yang 

diajarkan. Adapun kelebihan bimbingan pranikah menurut dia adalah 

membantu pasanagn suami isteri dalam membina keluarga yang 

harmonis, dan kekurangannya waktunya pemberiannya sangat kurang 

sehingga materi yang disampaikan tidak dipahami dengan baik.
136

 

 

“Kedelapan, hasil wawancara dengan Putry Ayu Di Desa Labuhan Tarok 

1, beliau merupakan isteri dari Zulfa Akrami, dia menyatakan program 

pembinaan pernikahan sangat baik dan membantu pasangan suami istri 

dalam membangun keluarga, dan materi yang disampaikan sangat 

berguna dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi tergantung 

juga kepada pasangan apabila benar-benar menjalankan seperti yang 

akan diajarkan akan sangat membantu. Kelebihannya adalah membantu 

pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga yang harmonis dan 

mudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan tidak ada 

kekurangannya karna materi yang diberikan sudah cukup.
137
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“Kesembilan, hasil wawancara dengan Andi Di Desa Labuhan Tarok 1 

yang menikah pada tahun 2020 dan sudah mendapatkan pembinaan 

pernikahan dari pihak KUA Kecamatan Meukek, beliau menyatakan 

program pembinaan pernikahan sangat baik, dan membantu pasangan 

suami isteri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang 

diberikan sangat baik karna dengan adanya bimbingan tersebut pasangan 

suami isteri terhindar dari masalah karna sudah mengerti tentang hak dan 

kewajiban suami isteri. Adapun kelebihannya adalah membantu 

pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga 

secara mandiri. Dan tidak ada kekurangannya karna materi yang sudah 

diberikan sudah cukup memadai.
138

 

 

“Kesepuluh, hasil wawancara dengan Cut Mutia Di Desa Labuhan Tarok 

1 merupakan isteri dari Andi, dia menyatakan bahwa program 

pembinaan pernikahan sangat berguna bagi pasangan suami isteri yang 

akan berkeluarga, dan materinya yang disampaikan sangat membantu 

dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, sehingga jauh dari 

permasalahan, walaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan mudah. 

Kelebihan pembinaan pernikahan adalah membantu pasangan suami 

isteri dalam menyelesaikan permasalahan, karena sudah ada pedoman 

yaitu dalam pemberian bimbingan pranikah. dan tidak ada 

kekurangannya karna materi yang diberikan sudah cukup.
139

 

 

“Kesebelas, hasil wawancara dengan Burhan di Desa Labuhan Tarok 2, 

yang menikah di tahun 2020 dan sudah mendapatkan pembinaan 

pernikahan dari pihak KUA kecamatan meukek, beliau menyatakan 

program pembinaan pernikahan sangat perlu, karena dengan adanya 

pembinaan pernikahan pasangan suami isteri mempunyai pedoman 

dalam berkeluarga, dan materinya sangat membantu dalam membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kelebihannya adalah 

membantu pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah keluarga 

dengan mandiri, dan kekurangannya adalah waktun pemberian pranikah 

sangat relatif singkat sehingga ada yang tidak dimengerti dengan materi 

yang disampaikan.
140

 

 

“Keduabelas, hasil wawancara dengan Juhari Di Desa Labuhan Tarok 2, 

merupakan isteri dari Burhan. menyatakan program pembinaan 

pernikahan sangat bagus dan materi yang disampaikan sangat membantu 

dalam kehidupan berkeluarga, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga 

dengan baik, kelebihannya adalah membantu pasangan suami isteri 

____________ 
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 Hasil wawancara dengan Andi warga Desa Labuhan Tarok 1 pada tanggal 11 Agustus 

2020. 
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 Hasil wawancara dengan Cut Mutia warga Desa Labuhan Tarok 1 pada tanggal 11 

Agustus  
140

 Hasil wawancara dengan Burhan warga Desa Labuhan Tarok 2 pada tanggal 12 

Agustus 2020. 
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dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu 

pemberian pembinaan pernikahan sangat sedikit sehingga ada materi 

yang tidak dimengerti baik. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah 

dan mendapatkan pembinaan pernikahan di Kecamatan Meukek dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan pernikahan yang diberikan oleh pihak KUA 

kepada calon pasangan suami isteri belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga 

yang harmonis, hal ini dapat dilihat dari segi komunikasi yang kurang bagus 

antara suami dengan istri, bahkan sering terjadi adu mulut antar anggota keluarga, 

sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.
141

 

C. Strategi BP4 dalam mengatasi penceraian di KUA Kecamatan Meukek 

 Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan merupakan 

organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi ini bertujuan 

meminimalisir terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga, khususnya, 

perselisihan antara 65 pasangan suami istri. Agar lebih difungsikan peran BP-4 

dalam penaggulangan perceraian diperlukan metode yang dapat merubah suatu 

kepentingan pada keluarga yang sifatnya merugikan antara keduanya menjadi 

lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya. Untuk mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta keluarga 

bahagia dan sejahtera harus melalui kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah 

kerjasama yang tidak terlepas dari ketertiban semua pihak, dan untuk mencapai 

semua itu adalah harus diperbaiki lembaga. 

____________ 
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 Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 28 Juli 2020 sampai 12 Agustus 2020. 
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 Peran BP-4 dalam mengurangi terjadinya perceraian hanya bersifat 

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang 

berselisih supaya damai. Badan penasehat yang ada di Kecamatan Tanralili 

mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

pasangan suami istri di antaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang 

dilakukan oleh petugas BP-4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat 

diketahui permasalahannya, setelah itu BP-4 akan memberikan solusi dari 

penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP-4 menyerahkan 

keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP-4 hanya 

menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan 

secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkup 

keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap 

ke Badan Penasehatan untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan 

permasalahan. Badan Penasehatan ini hanya berharap supaya pasangan tersebut 

dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian. Berdasarkan anggaran dasar dan 

rumah tangga BP-4, aktifitas yang dilakukan BP-4 dalam memberikan penyuluhan 

adalah sebagai berikut: 

1. Petugas BP-4 berperan aktif dalam usaha memasyaraktkan undang-

undang pernikahan atau Undang-Undang No-1 Tahun 1974 dan 

peraturan pelaksanaan untuk semua petugas BP-4 diharapkan benar-

benar memahami Undang-Undang pernikahan, sehingga dapat pula 

penjelasan yang tuntas. Yang terpenting adalah keteladanan para 
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petugas BP-4 di tengah-tengah masyarakat, terutama yang menyangkut 

pengamalan Undang-Undang pernikahan, oleh karena itu: 

a. Petugas BP-4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang Undang-Undang tentang pernikahan yang tercantum dalam 

Undang-Undang No.1 tahun 1974.  

b. Harus benar-benar dijaga jangan sampai terjadi kasus pelanggaran 

atau penyimpangan dari Undang-Undang pernikahan. 

c. Semua tugas BP-4 berusaha agar suasana rumah tangga tetap 

rukun, tentram, dan jauh dari keretakan. 

2. Penyuluhan BP-4 meningkatkan keinginan untuk banyak menerangkan 

soal rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, memberikan jalan 

keluar mengenai hal-hal yang timbul dalam masyarakat, kaitanya 

dengan pembinaan keluarga sejahtera, bahagia, baik dalam majelis 

ta‟lim atau ceramah peringatan hari besar Islam dan Nasional. 

3. Tugas dalam bagian penerangan adalah menyebarluaskan tujuan BP-4 

kepada masyarakat umum agar mereka memahami pentingnya usaha 

BP-4 dalam membina kestabilan pernikahan dan terwujudnya rumah 

tangga sejahtera bahagia. 

4. Memberikan nasehat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta 

khalayak, terutama tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan 

diberikan secara khusus kepada orang yang akan melaksanakan 

pernikahan maupun yang belum melaksanakan pernikahan, tentang 
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masalah kesejahtraan keluarga, rumah tanggah sejahtra, bahagia 

menurut tuntunan Islam.
142

 

 Menurut Bapak Marhaban penerapan beberapa strategi yang digunakan 

BP-4 dalam melakukan pembinaan dari permasalahan dalam rumah tangga di atas 

untuk mengantisipasi tingkat perceraian di Kacamatan Meukek adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi pra nikah, pengadaan strategi ini atau yang lebih dikenal 

dengan istilah SUSCATIN (kursus calon penganti) yang di khususkan 

bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. 

Kegiatan ini dilaksanakan agar calon pengantin setelah berumah 

tangga mampu menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekaligus 

memberikan bekal kepada mereka tentang bagaimana merawat 

pernikahan disaat masalah datang menghadang. 

2. Strategi pasca nikah, strategi ini dilakukan setelah calon pengantin 

resmi menjadi pengantin dengan tujuan agar kedua pasangan mampu 

bersikap dewasa dengan mengurangi ego masing-masing atau bahkan 

menghilangkannya sehingga akan lebih menghargai pasangan hidup 

mereka. 

3. Strategi sosialisasi, yaitu mengadakan sosialisasi kemasyarakatan 

tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya 

melalui seminarseminar, pengajian majelis ta‟lim, ceramah-ceramah, 

khutbah jum‟at. 

____________ 
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 BP-4 Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4 (Jakarta: BP-4 

Pusat, 1990), hal. 83. 
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4. Strategi bimbingan, strategi ini memberikan bimbingan, penasehatan, 

dan konsultasi keluarga bagi rumah tangga yang memiliki 

permasalahan keluarga semakin kritis. BP-4 secara terbuka bersedia 

menjadi mediator bagi keluarga yang berkonflik. Kini tergantung 

kepada masyarakat agar mau dan bersedia memanfaatkan secara 

maksimal lembaga BP-4 sebelum memutuskan ke Pengadilan 

Agama.
143

 

 Dari keempat uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

strategi-strategi yang dilakukan BP-4 sangat efektif dan dapat mengatasi 

terjadinya permasalahan antara anggota keluarga sehingga mengurangi terjadinya 

perceraian. 

 Menurut ibu Nurbaiti ada beberapa metode yang digunakan BP-4 dalam 

melakukan pembinaan dari permasalahan dalam rumah tangga di atas untuk 

mengantisipasi tingkat perceraian di Kecamatan Meukek adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode informatif, yang bersifat memberikan penerangan atau 

informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga/masyarakat 

yang sedang mengalami masalah untuk memberikan penyuluhan, 

nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi. 

2. Metode Sugesti dan persuasif, yaitu cara memengaruhi klien agar 

bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. 

____________ 
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3. Metode Edukatif, yaitu cara pemberian nasihat yang bersifat mendidik. 

4. Metode Diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan 

menjelaskan problem yang dihadapi klien. 

5. Metode Musyawarah kasus, yaitu cara membicarakan kasus suatu 

keluarga yang permasalahannya komleks dengan melihat para pihak 

yang berselisih.  

6. Metode Campuran, yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang terjadi.
144

 

7. Metode Ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah 

materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada khalayak ramai.
145

 

 Menurut M. Basyirun Usman yang dimaksud metode ceramah adalah 

teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim disampaikan oleh para 

tokoh agama dari dulu. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan 

secara lisan oleh tokoh agama atau juru dakwah.
146

 Sedangkan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia disebutkan bahwa metode ceramah yaitu cara belajar mengajar 

yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari pengajar kepada pelajar 

(pengajar aktif, pengajar pasif).
147

 

 Beberapa pengertian di atas penulis dapat simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode ceramah adalah cara penyampaian pesan kepada 

____________ 
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 Nurbaiti Penyuluh Fungsional, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek, 29 Agustus 

2020. 
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  Armai Arif, Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, Cet.I, 

2002), hal. 135-136. 
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 M.Basyirun Usman, Metode Pembelajaran Islam (Jakarta: Ciputat Pers, Cet I, 2002), 

hal.34.  
147

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, Cet ke-3,2002), hal.740. 
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pasangan suami istri dan masyarakat. Sejak zaman Rasulullah metode ceramah 

merupakan cara yang paling awal yang dilakukan Rasulullah saw dalam 

penyampaian wahyu kepada ummat. 

 Metode ceramah juga merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk menyampaikan masalah keagamaan pada masyarakat. Pengurus BP-4 

umumnya menggunakan metode ceramah dalam memberikan nasehat dan 

pembinaan seputar masalah dalam pernikahan dan keluarga.  

 Metode ceramah biasanya dilaksanakan pada acara-acara pernikahan, 

acara sunnatan, acara syukuran, acara sebelum pergi haji dan pada saat setiap 

kegiatan ketika pengurus BP-4 dipanggil sebagai penceramah dan memberikan 

nasehat-nasehat pernikahan, selain itu pada khutbah jum‟at terkadang tema yang 

diangkat adalah tentang cara untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah 

dan rahmah, dengan kesempatan inilah materi seputar pernikahan dan keluarga 

disisipkan juga dilaksanakan biasanya menjelang akad nikah.
148

 

 Pembahasan tentang suami tidak dipisahkan dengan pembahasan istri 

karena suami istri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam 

membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, saling 

melengkapi dan saling menyayangi. Pada umumnya dalam rumah tangga harus 

memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan adil. Agar terbentuk 

rumah tangga yang harmonis selain dari kesadaran dari masing-masing pihak BP4 

juga sangat berperan penting dalam hal ini yaitu: 

____________ 
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 Marhaban, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan, Wawancara BP-4, 2020. 



84 
 

 

  

1. Memberikan penasehatan pernikahan khususnya pada calon pengantin, 

dimana pada pembinaan ini diharapkan pada keduanya baik pihak laki-

laki maupun perempuan mampu membina rumah tangganya menuju 

keluarga sejahtera dan bahagia. 

2. Memberikan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat akan 

pentingnya hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. 

Hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat 

kita. Oleh karena itu pembinaan sangat penting dilakukan untuk 

membina keluarga hubungan persaudaraan dengan lingkungan tetangga 

dengan masyarakat sangat diperlukan. 

3. Memberikan pembinaan keluarga sejahtera. Dalam pembinaan ini ada 

beberapa upaya yang dapat ditempuh, seperti keluarga berencana, dan 

usaha perbaikan gizi pada keluarga. 

4. Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam upaya 

mengurangi terjadinya perceraian, yang menjadi perhatian utama pihak 

BP-4 adalah terciptanya kehidupan beragama dalam sebuah keluarga atau 

rumah tangga yang mana hal inilah yang akan menjadi penopang apabila 

terjadi kesalahpahaman dalam keluarga.
149

 

 Beberapa uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keberadaan BP-4 di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebagai 

lembaga keagamaan mempunyai peran yang sangat penting. BP-4 juga berperan 

____________ 
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 BP-4 Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4 (Jakarta: BP-4 

Pusat, 1990), hal.85. 
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aktif dalam pembinaan masyarakat mulai dari kursus pada calon pengantin sampai 

pada pembinaan pasangan suami istri yang bermasalah. 

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang 

mendorong pada pasangan untuk bercerai. Faktor yang dimaksud antara pasangan 

yang satu dengan yang lain saling berbeda. Secara umum yang menjadi penyebab 

terjadinya perceraian di Kecamatan Meukek antara lain: 

1. Ekonomi 

 Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh 

suatu keluarga. Dahulu, keluarga dipandang sebagai unit yang mampu 

memberikan kepuasan batin dan kepastian bagi seorang anggota keluarga untuk 

bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana 

anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya dan dia tidak ingin bergantung pada anggota keluarga orang lain, 

maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih untuk 

bercerai, hal ini tetap bergantung pada konteks dan kondisi suatu masyarakat atau 

keluarga tertentu. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya 

sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. 

Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, 

sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. 

Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, akan memicu munculnya 

sebuah perceraian. 
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 Kasus yang terjadi di sebahagian besar lokasi penelitian yang penulis 

temui. Suaminya kerja Sebagian petani yang pendapatannya tidak menetap, jadi 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang tidak memadai, apalagi anaknya 

membutuhkan biaya untuk sekolah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu kadang 

berhutang kemana-mana, apabila ada penghasilan dari hasil sayur-sayur itu 

dipakai untuk melunasi hutang yang dipinjam, itu belum jajan anak setiap harinya, 

inilah yang sering menjadi masalah dalam rumah tangga.
150

 

 Menurut Bapak Marhaban bahwa pasangan yang tidak dapat 

mengendalikan uang yang dipergunakan untuk kelangsungan keluarga, akan 

merasa sulit untuk menyesuaikan masalah ekonomi. Akibatnya hal tersebut akan 

mendorong terjadinya konflik dalam keluarga dan menghambat penyesuaian diri 

dalam pernikahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik 

maka akan membuat munculnya keintiman berkurang seperti terjadi berkurangnya 

sikap saling menghargai dan saling mempercayai.
151

 

 Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab 

dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat 

kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya 

keluarga sakinah. 

2. Adanya Orang ketiga  

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi interfensi pihak ketiga. 

Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik pada 

____________ 
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 Yusniar Amir, Wawancara, di Dusun Ujong Kec.Meukek, 04 Agustus 2020. 

151
 Marhaban, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Wawancara BP-4, 

Rabu, 29Juli 2020. 
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pasangannya. Bukan hanya masalah ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya 

kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah yang harus dilestarikan dan 

dipertahankan seumur hidup. Adanya orang ketiga merupakan persoalan 

penyimpanan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kualitatif. 

Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah. 

Memang setiap orang tidak ada yang suka diduakan dalam satu hubungan 

terlebih lagi dalam ikatan pernikahan. Karena hal ini akan berdampak buruk dan 

fatal pada sebuah hubungan berdua. Karena kata-kata diduakan sangat 

menyakitkan bagi perempuan. Tidak di herankan lagi bila perselingkuhan ini 

memainkan peran penting dalam perceraian. 

 Allah berfirman QS. Al-Mu‟minun/23: 6-7. 

ُر ماُلوِمنيا  )ِإَّلَّ عالاٰى أاْزوااِجِهْم أاْو ماا مالاكاْت أاْْياانُ ُهْم فاإِ  (  فاماِن ابْ ت اغاٰى وارااءا ٦ن َُّهْم غاي ْ

 (٧ولٰاِئكا ُهُم اْلعااُدونا  )ذٰاِلكا فاأُ 
Artinya: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki 

maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang 

siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang 

yang melampaui batas.
152

 

 

Ayat di atas menyimpulkan bahwa salah satu tanda suami istri yang 

beriman dan menjaga amanah Allah adalah yang dapat menjaga alat 

reproduksinya sebagai bentuk cara melindungi kehormatan dirinya. 

Khusus di Kecamatan Meukek yang melakukan perselingkuhan adalah 

suami. Menurut Bapak Marhaban bahwa, kehidupan rumah tangga sudah menjadi 

____________ 
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 Departemen Agama RI, hlm.342 
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komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan 

terhadap istrinya. Perselingkuhan itu terjadi diakibatkan karena adanya rasa bosan 

kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar dan juga 

membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan 

amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan 

tetapi komitmen itu hanya berlaku diawal pernikahan. Perselingkuhan 

menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan, 

dan depresi. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan. 

Kondisi demikian akhirnya mendorong terjadinya rumah tangga yang semakin 

tidak harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin membesar. Oleh 

karena itu pasangan tidak memikirkan kembali pada prinsip awal pernikahan janji 

suci dan sacral waktu masa dia nikah dulu.
153

 

3. Komunikasi 

 Memang ironis di zaman sekarang sudah banyak alat komunikasi yang 

canggih, dan masih banyak orang yang kurang saling berkomunikasi dengan 

pasangan sendiri, dan lebih sering berkomunikasi dengan teman-teman kantor, 

rekan kerja. Bahkan juga jarang berdo‟a bersama atau beribadah bersama, karena 

semakin sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan di hari liburpun jarang 

bertemu dengan pasangan sendiri karena suami istri sibuk dengan pekerjaannya 

masing-masing dan tidak ada waktu untuk bersama keluarga sendiri.  

 Tidak ada rasa saling perhatian dan komunikasi antara pasangan dan 

rendahnya kualitas cinta, maka inilah yang akan meningkatkan resiko terjadinya 

____________ 
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 Marhaban, Ketua BP-4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek, 09 Agustus 2020. 
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perceraian. Hal ini disebabkan cinta dan kasih sayang yang berkurang pada 

pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang 

berkualitas, sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan 

diri dalam pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu 

tidak bersedia untuk bekerja sama dan tidak saling mempercayai dan resiko untuk 

terjadinya perceraian semakin terbuka lebar. Seperti yang terjadi pada keluarga 

Maulida yang mengalami kasus berikut: 

 Hari itu terjadi masalah pertengkaran dalam rumah tangganya, 

pertengkaran itu sering tejadi karena jarangnya menjalin komunikasi dan 

perhatian antara keluarga, sehingga apa yang diinginkan suaminya sangat jauh 

berbeda. Dia sibuk latihan di luar sebagai PNS begitupun sebaliknya istri dia 

sibuk dengan profesi sebagai Perawat, jarang ada komunikasi maupun perhatian, 

maka disitulah mulainya pertengkaran dan berujung pada perceraian.
154

 

 Menurut Bapak Marhaban perselisihan dalam rumah tangga terjadi 

karena kurangnya waktu untuk bersama dan untuk berkomunikasi dalam rumah 

tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata-rata dalam sebuah 

pasangan sama-sama bekerja sehingga waktu berkumpul untuk bertukar pendapat 

dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin baik, komunikasi di 

antara anggota keluarga tidak ditemukan lagi. Namun menurutnya hal ini dapat 

____________ 
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 Maulida, Perawat di Pukesmas, Wawancara di Desa Labuhan Tarok 2, 10 Agustus 

2020. 
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diantisipasi melalui sharing peran dalam rumah tangga yang dapat dibicarakan 

sesuai dengan waktu yang tersedia.
155

 

 Rata-rata yang berselisih paham dalam keluarganya ketika datang untuk 

meminta nasehat dan yang menjadi keluhan utamanya adalah kurangnya 

komunikasi diantara mereka. Jadi hal yang paling penting dan utama yang 

dijadikan benteng pertahanan dalam sebuah rumah tangga adalah komunikasi. 

Ketika komunikasi lancar maka segala urusan dalam rumah tangga akan mudah 

terselesaikan.  

 Uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor 

terjadinya perceraian berdasarkan dari ketiga hal tersebut, namun demikian, tidak 

menutup kemungkinan banyak hal lain yang sifatnya sangat pribadi terjadi 

diantara keduanya, sehingga rumah tangga keduanya tidak lagi dapat 

dipertahankan.  

 Menurut Bapak Harnides bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 

keberhasilan BP-4 dalam metode pembinaan keluarga khususnya kasus perceraian 

dianggap maksimal. Alasannya setiap pasangan yang datang meminta untuk diberi 

nasehat, pada umumnya berhasil dalam arti bahwa yang awalnya sudah di ambang 

perceraian, setelah diberi nasehat dan setelah keduanya menyadari kekurangan 

masing-masing semuanya kembali menjadi baik seperti sedia kala. Akan tetapi 

____________ 
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 Marhaban, Ketua BP-4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan, 29 Juli 2020. 
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yang menjadi kendala saat ini ketika masalah sudah sampai ke Pengadilan Agama, 

BP-4 sudah tidak mendapat kesempatan untuk memberikan nasehat lagi.
156

 

 Hal ini didasarkan karena tidak adanya aturan bahwa sebelum kasus 

perceraian tersebut sampai ke Pengadilan Agama (PA) diharuskan untuk datang 

ke BP-4 sebagai lembaga penasehat pernikahan. Di samping itu, setiap adanya 

perceraian di Pengadilan Agama tembusan yang diberikan baik ke Departemen 

Agama maupun ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek tidak maksimal. 

Sehingga data yang ada juga tidak memadai. Padahal menurutnya jika dirinci 

secara jelas begitu banyak perceraian yang terjadi tiap tahunnya, akan tetapi yang 

datang untuk berkonsultasi ke BP-4 dapat dihitung jari begitupun ketika kasus 

cerai itu sampai ke Pengadilan Agama, surat tembusan yang disampaikan ke 

Kantor Urusan Agama (KUA) kurang maksimal.
157

 

 Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data tentang jumlah pasangan 

yang menikah dan data pasangan yang bercerai sebagai berikut:  

Tabel  

Data Pasangan yang Menikah dan Data Pasangan yang Cerai di 

Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. 

 

No 
Tahun 

Pernikahan 

Pasangan 

yang 

Menikah 

Usia 

Menikah 

Pasangan 

yang Cerai 

Usia 

Cerai 

Faktor 

Penceraian 

1. 2018 175 Pasangan 2 tahun 20 Pasangan 

1 

tahun 

11 

bulan 

Kurangnya 

ekonomi 

dan 

kurangnya 

komunikasi 

____________ 
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 Harnides, Sekertaris BP-4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek BP-4 Kabupaten 

Aceh Selatan, 29 Juli 2020. 
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 Marhaban, Ketua BP-4, Wawancara di KUA Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh 

Selatan, 29 Juli 2020. 
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2. 

 
2019 173 Pasangan 1 tahun 11 Pasangan 

1 

tahun 

Kurangnya 

ekonomi 

dikeluarga 

dan 

komunikasi 

yang 

kurang baik 

3. 2020 153 Pasangan 11 bulan 7 Pasangan 
11 

bulan 

Kurangnya 

ekonomi di 

waktu 

pandemi 

covid -19 

 

 Melihat penurunan angka perceraian di Kecamatan Meukek Kabupaten 

Aceh Selatan seperti tabel di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa angka 

nikah meningkat dan cerai dari tahun 2018-2020 sangat menurun. Oleh karena itu 

metode yang digunakan dalam melakukan pembinaan sangatlah efektif. Dari data 

ini juga dapat dibuktikan bahwa yang diketahui masyarakat tentang fungsi BP-4 

hanyalah sebagai penasehat sebelum berlangsungnya pernikahan, sehingga 

pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama sesuai dengan apa yang 

terjadi di masyarakat. Maka disinilah pentingnya sosialisasi di masyarakat tentang 

fungsi dan peran BP-4 yang sesungguhnya, sehingga tujuan BP-4 untuk 

mewujudkan keluarga sakinah dapat berlangsung dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

  Pembinaan pernikahan merupakan proses pemberian bantuan terhadap 

konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia 

dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan 

perkawinan.
158

 Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan dan proses-

proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik. Tujuan dari pembinaan 

pernikahan adalah membantu individu dalam mencegah timbulya masalah yang 

timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di 

binas pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan persiapan dirinya 

untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan 

Syariat Islam. 
159

 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan 

pembinaan pernikahan memiliki unsur-unsur yang mendukung terlaksananya 

pelaksanaan pembinaan pernikahan yang dapat dianalisis. Unsur-unsur tersebut 

diantaranya Subjek pembinaan pernikahan, Objek pembinaan pernikahan, materi 

Pembinaan pernikahan, metode pembinaan pernikahan dan media pembinaan 

pernikahan. 

____________ 
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 Achmad Mubarak, Al-Irsyad An-Nafsy; Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: 

Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 97 

159
 Tohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 71. 
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  Strategi pembinaan pernikahan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Meukek yaitu setelah masyarakat yang akan menikah 

telah mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) 

dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian 

pihak (KUA) memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk 

mengikuti kursus pembinaan pernikahan yang sebelumnya telah memaparkan 

tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucap dua kalimat 

syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun Islam, I‟tikat 20. 

  Pembinaan ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan materi yang 

disampaikan yaitu, mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan 

iddah), hak kewajiban suamiisteridan mengelola konflik serta membangun 

ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan 

tanya jawab. 

  Pembinaan pernikahan sangat membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah keluarga, Namun pembinaan yang sudah diberikan oleh 

pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena 

masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian pembinaan pernikahan 

sangatlah singkat sehingga masyarakat yang menerima tidaklah sepenuhnya 

memahami materi yang di berikan. Sehingga masyarakat masih menemukan 

kesulitan dalam membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, 

bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.  
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  Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan antara lain: Faktor ekonomi, 

Adanya orang ketiga dan Komunikasi.  

  Strategi pembinaan yang di terapkan Badan Penasehatan Pelestarian dan 

Pernikahan (BP-4) dalam pembinaan calon pengantin dan mengatasi perceraian di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan antara lain:  

a. Strategi pra nikah, pengadaan strategi ini atau lebih dikenal dengan istilah 

SUSCATIN (kursus calon penganti) yang di khususkan bagi para calon 

pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini 

dilaksanakan agar calon pengantin setelah berumah tangga mampu 

menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekaligus memberikan bekal 

kepada mereka tentang bagaimana merawat pernikahan disaat masalah 

datang menghadang. 

b. Strategi pasca nikah, strategi yang dilakukan setelah calon pengantin resmi 

menjadi pengantin dengan tujuan agar kedua pasangan mampu bersikap 

dewasa dengan mengurangi ego masing-masing atau bahkan 

menghilangkannya sehingga akan lebih menghargai pasangan hidup 

mereka.  

c. Strategi sosialisasi, yaitu mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang 

masalah perkawinan, keluarga sakinah dan sebagainya melalui seminar, 

pengajian majelis ta‟lim, ceramah-ceramah, khutbah jum‟at. 

d. Strategi pembinaan, strategi yang memberikan pembinaan, penasehatan, 

dan konsultasi keluarga bagi rumah tangga yang memiliki permasalahan 
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keluarga semakin kritis. BP-4 secara terbuka bersedia menjadi mediator 

bagi keluarga yang berkonflik. Kini tergantung kepada masyarakat agar 

mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP-4 sebelum 

memutuskan ke Pengadilan Agama. 

B. SARAN 

  Adapun saran yang ditujukan oleh penulis kepada pembaca adalah sebagaian 

berikut: 

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih 

mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan 

memperdalam materi pembinaan pernikahan. 

2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan 

lagi waktu pemberian pembinaan pernikahan agar masyarakat memahami 

semua materi yang disampaikan. Dan pembinaan pernikahan di lakukan 

di kampung-kampung. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar 

persiapan lebih matang didalam melaksankan BP4 agar bisa 

memamfaatkan waktu dengan sebaik-nya. 

3. Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa memikirkan dulu sebelum 

bertindak untuk mengambil keputusan secara sepihak. Karna itu, bukan 

masalah sepele dalam hal pernikahan dan perceraian. 
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