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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan salah satu cerminan pokok dalam suatu penelitian karya 

ilmiah, maka untuk menghindari kesimpang siuran dalam memahami judul ini 

perlu kiranya dijelaskan dengan jelas dan baik. Adapun judul skripsi ini berjudul: 

”Perencanaan Tugas Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) 

Kantor Urusan  Agama (KUA) Sukarame Bandar Lampung” maka dari itu peneliti 

perlu mempertegas mengenai beberapa istilah judul sebagai berikut: 

Berikut definisi perencanaan yang dikutip dari berbagai buku: Perencanaan 

(planning) menurut Hani Handoko adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh 

siapa.
1
 Perencanaan menurut Sukanto Reksohardiprodjo adalah penetuan segala 

sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan.
2
 Perencanaan menurut Richard L. 

Daft adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi.
3
 

Sedangkan menurut Robbins, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan 

penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara 
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menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.
4
 Maka 

perencanaan adalah proses kegiatan penentuan tujuan dan kegiatan terintegrasi dan 

terkoordiniasi.     

Tugas merupakan sejenis kategori kata dalam tata bahasa formal bahasa 

Indonesia yang berdasarkan peranan.
5
 Kursus Calon  Pengantin  adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA kepada calon pengantin sebelum 

melangsungkan resepsi pernikahan.  

Jadi perencanaan tugas dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah 

suatu proses kegiatan penentuan tujuan dan sasaran yang terintregrasi dan 

terkoordinasikan dalam pelaksanaan Suscatin.  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Obyektif 

KUA Sukarame merupakan perpanjangan tangan pemerintah dibidang 

pelayanan agama di wilayah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, 

perencanaan pelayanan kepada masyarakat, telah disusun oleh kementerian 

agama pusat, dan KUA sebagai pelayanan agama di tingkat Kecamatan 

melaksanakan apa yang telah dilaksanakan Kementerian Agama pusat, dengan 

membuat rencana tindakan penyuluhan agama (Suscatin).  

 

                                                             
4
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Perencanaan yang telah disusun oleh kementerian agama pusat dan 

rencana tindakan yang dibuat oleh KUA, membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui tahapan dan proses, dalam menyusun perencaan tugas dalam 

pelaksanaan Suscatin KUA Sukarame sebagai rencana operasional. 

2. Subyektif  

Penelitian ini mengangkat persoalan perencanaan, sehingga sangat 

relavan  dengan jurusan Manajemen Dakwah, selain itu di dukung oleh 

referensi yang cukup dan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga 

memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan.  

C. Latar Belakang 

KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga pemerintah yang bergerak 

dibidang pelayanan publik, KUA sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam 

bidang pelayanan agama kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di 

Bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan, dalam hal ini KUA 

Sukarame Bandar Lampung.  

Secara umum fungsi KUA sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 517 

Tahun 2001, melaksanakan fungsi KUA sebagai berikut: Menyelenggarakan statistik 

dan dokumentasi;  Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, 

kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan; 

Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, 
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wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga 

sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.6 

Masih dalam peraturan tersebut diatas, fungsi yang ketiga dari KUA terutama 

dalam hal pelaksanaan pencatatan nikah, sesuai peraturan Dirjen Bimbingan 

Masyarakat Islam, nomor d j. 11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin 

Bab 1 pasal 1 ayat 2 dan 3 tentang Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya 

disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah 

tangga/keluarga, dan Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi 

dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 

lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai 

keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah. 

Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu 

singkat kepada suscatin, perlu direncanakan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan 

suscatin yang dilakukan dalam waktu singkat dapat tercapai. Perencanaan sebagai 

sebuah proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai 
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suatu sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan, akan membantu dalam memberikan arah pelaksanaan suscatin. 

Suscatin dilaksankan dengan tujuan (sasaran) meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, 

perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
7
 Sasaran yang telah dibuat 

memerlukan strategi agar tujuan dan kegiatan-kegiatan terintegrasi dan 

terkoordinasi akan terarah pada pencapaian tujuan. 

Kegiatan-kegiatan dalam suscatin yang perlu disusun rencana dan strategi 

mencakup: tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam), pengetahuan agama (5 jam), 

Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), Hak dan 

kewajiban suami istri (5 jam),  Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam), Manajemen 

keluarga (3 jam),  Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam). 

Perencanaan kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan 

dalam mencapai tujuan perlu dipertimbangkan, waktu pelaksanaan, bagaimana 

melaksanakan dan siapa yang melaksanakan suscatin. Kegiatan suscatin KUA 

Sukarame dilaksanakan setiap hari kamis, pada jam 09.00 sampai dengan selesai, 

kegiatan suscatin diberikan kepada sepasang calon pengantin yang isi materinya 

berupa tausiyah-tausiyah tentang berumah tangga yang sakinah mawaddah 

warrahmah, dilaksanakan di tempat penyuluhan KUA Sukarame itu sendiri. 
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Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh ketua KUA Sukarame, Penyuluh, P3N, 

dan Penghulu.
8
 

Lebih jauh Eni mengatakan, kursus calon pengantin dilaksanakan tidak 

menentu, setiap minggunya jumlah calon pengantin yang mendaftar paling banyak 

berjumlah sekitar 12 pasang calon pengantin, dan paling sedikit berjumlah 1 

pasang calon pengantin. Tiga hari sebelum calon pengantin menikah, KUA 

sukarame selalu mengingatkan kepada calon pengantin tentang pelaksanaan kursus 

catin tersebut, ada beberapa  catin yang tidak dapat menghadiri kegiatan ini karena 

berbagai macam alasan, ada juga catin yang datang tidak sepasang melainkan 

hanya pihak wanita ataupun pihak laki-laki saja. Walaupun hanya satu pasang 

ataupun beberapa orang dari beberapa pasang yang mendaftar kegiatan tersebut 

tetap dilaksanakan. 

Suscatin di KUA Sukarame dilaksanakan jam 09.00 sampai dengan selesai, 

padahal dalam peraturan direktur Jenderal masyarakat Islam pelaksanaan suscatin 

ini dilaksanakan selama 24 jam, bila suscatin di Sukarame pelaksanaannya satu 

hari diduga tidak sesuai  dengan aturan yang ada. Materi yang diberikan kepada 

calon pengantin mencakup tausiyah-tausiyah tentang berumah tangga, sedangkan 

materi seharusnya mencakup tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan 

agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan 

kewajiban suami istri,  kesehatan (Reproduksi sehat), manajemen keluarga,  
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psikologi perkawinan dan keluarga, bila dilihat dari materi suscatin tampaknya 

belum memenuhi apa yang diharapkan dari pelaksanaan suscatin.  

Pelaksana suscatin di KUA Sukarame dilaksanakan oleh ketua KUA, 

penyuluh, P3N, dan penghulu, pelaksana suscatin di Sukarame ini secara kasat 

mata dilaksanakan oleh mereka-mereka yang terkait dengan KUA dan pengantin, 

hanya saja apakah pelaksana ini merupakan bagian dari unsur Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang 

telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama, bila bukan dari unsur-unsur 

tersebut maka pelaksana suscatin itu tidak sesuai.   

Memperhatikan tentang waktu pelaksanaan suscatin, materi pelaksanaan 

suacatin dan pelaksana suscatin, maka terdapat indikasi tidak berjalannya 

perencanaan tugas suscatin di KUA Sukarame. Atas dasar itulah peneliti 

menganggap perlu melakukan penelitian tentang “Perencanaan Tugas dalam 

Pelaksanaan Suscatin KUA Sukarame”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian yang telah peneliti ungkapkan di latar belakang masalah 

di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tahapan perencanaan tugas dalam pelaksanaan suscatin KUA 

Sukarame Bandar Lampung? 

2. Bagaimana proses perencanaan tugas dalam pelaksanaan suscatin KUA 

Sukarame Bandar Lampung? 
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E. Metode Penelitian 

Metode dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, 

sebab dengan penggunaan metode penelitian yang tepat, maka akan 

mempermudah peneliti untuk meneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Pendekatan  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai pendekatan 

penelitian, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme yang biasa disebut sebagai 

paradigma interpretatif dan konstruktif, yaitu yang memandang realitas sosial 

sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal).
9
  

Penelitian ini juga dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang 

alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan ketidak hadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek 

tersebut, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi, dengan menggunakan metode study kasus.  

                                                             
9
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Study kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 

suatu program, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

sering menggunakan berbagai metode seperti: wawancara (riayat hidup), 

pengamatan, penelaahan dokumen,survei (hasil), dan data apapun untuk 

menguraikan suatu kasus secara terinci.
10

   

Riset dengan metode study kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, 

mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu yang biasanya relatif kecil selama 

kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya. Periset, bersama-sama dengan 

pengambil keputusan manajemen, harus berusaha menemukan hubungan atas 

faktor-faktor yang dominan atas risetnya. Keunggulan metode study kasus 

antara lain adalah bahwa hasilnya dapat mendukung studi-studi yang lebih 

besar dikemudian hari, dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk riset 

lanjutan.
11

  

Data yang dimaksud adalah data tentang Perencanaan Tugas Dalam 

Pelaksanaan  Suscatin KUA Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat 

deskriptif yang berasal dari bahasa inggris to describe yang berarti memaparkan 

atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, 
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 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 201  
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 Husen Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 43 
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kegiatan dan lain-lain.
12

 Deskriptif dalam penelitian ini ingin menggambarkan 

tahapan dan proses perencanaan tugas suscati di KUA Sukarame.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelejari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13

 Perencanaan tugas 

suscatin dilaksanakan oleh KUA Sukarame, maka populasi yang diambil 

dari petugas KUA  berjumlah 4 orang yaitu kepala KUA Sukarame, 

penyuluh Suscatin dan dua penyuluh Agama, serta P3N yang ada  di 

kecamatan Sukarame berjumlah 6 orang. Jadi jumlah populasi keseluruhan 

berjumlah 10 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu 

diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini 

adalah sampel penelitian, untuk itu diperlukan tekhnik sampling (cara yang 

digunakan untuk mengambil sampel).
14

 Sedangkan menurut Imam 

Suprayogo dan Tobroni tekhnik sampling adalah suatu cara yang berkaitan 

                                                             
12

Sugiono, Op.Cit, h. 80 
13

Ibid. h 81 
14

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973), jilid I, h. 75 
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dengan pembatas jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian,
15

 untuk itu sampel yang digunakan adalah Non Probability 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel, maka dalam pengambilan sampel menggunakan 

snowball sampling.  

Snowball sampling merupakan tekhnik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel 

penelitian memilih dua atau tiga orang sebagai sampel, namun karena tiga 

orang ini belum bisa memberikan data lengkap, maka peneliti mencari orang 

lain lagi yang dianggap bisa untuk melengkapi datanya tersebut, begitu 

sterusnya.
16

 Dalam hal ini pertama peneliti menemui orang yang dianggap 

paling mengetahui seputar Suscatin, setelah menemui orang pertama sebagai 

sampel pertama, peneliti menanyakan siapa orang lain yang bisa ditemui 

yang mengetahui seputar Suscatin, data seputar Suscatin dianggap cukup 

oleh peneliti setelah peneliti menemui orang kelima (5 orang sampel). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar cara untuk 

mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 
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 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metologi Penelitian Social Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 165. 
16

Sugiono, Op.Cit.  h 86 
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a. Wawancara (Interview)   

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau 

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
17

Jadi wawancara yaitu 

percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana si peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.  

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara 

tak-terstruktur (unstuctured).Wawancara tak terstukur adalah wawancara 

yang bebas tidak menggunakan  pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.  

Pada penelitian ini wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, 

pertama wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan  data, pada 

konteks ini berupa catatan data lapangan berupa transkip wawancara, dan 

yang kedua wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam 

mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen dan 

fotografi. Adapun wawancara ini menggunakan metode wawancara 

mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada 

jumlah yang terkait yang didasarkan pada percakapan intensif perencanaan 

tugas yang dilakukan di KUA Sukarame Bandar Lampung. 
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Kartini Kartono, Pengantar Riset Sosial, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), h. 187 
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b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data 

mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa metode dokumentasi 

dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya, baik obyek 

yang diteliti sebagai suatu kelengkapan data berkaitan dengan judul skripsi 

yang diteliti.  

Alat pengumpul data yaitu dokumen-dokumen Suscatin yang terkait 

dengan dokumen perencanaan tugas Suscatin KUA Sukarame. Dalam hal ini 

dokumen-dokumen yang peneliti ambil terdiri dari profil KUA, Buku Saku, 

buletin bulanan, dan sertifikat SUSCATIN.  

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah peneliti 

menganalisa data yang  diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data 

yang dianalisa tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan. 
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Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis dengan 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat umum 

yang diambil dari individu kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus. Hal ini dikemukakan oleh Sutrisno Hadi Bahwa berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik generalisasi 

yang mempunyai sifat umum.
18

 

Proses analisis data dilapangan menggunakan model Miles dan 

Huberman,
19

 seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

                                                             
18

Sutrisno Hadi, Op.Cit, h. 42 
19

Sugiyono, Op.Cit, h.247 
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a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Sebelum dilakukan reduksi, peneliti mengumpulkan data dari lapangan 

tetang perencanaan tugas sustacin KUA Sukarame. Peneliti turun kelapangan 

dengan mencari data-data yang ada kemudian dikumpulkan sebagai hasil 

penelitian. 

b. Reduksi data (Data Reduction)  

Reduksi data dalam penelitian ini, dilakukan setelah data perencanaan 

tugas dalam pelaksanaan suscatin KUA Sukarame terkumpul, kemudian data 

direduksi dengan merangkum, serta memilih hal-hal pokok yang berkaitan 

dengan perencanaan tugas suscatin Sukarame. 

c. Penyajian data (Data Display) 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

dengan penyajian data perencanaan tugas suscatin KUA Sukarame, sehingga 

perencanaan suscatin akan tergambar dan mudah dipahami. 

d. Kesimpulan-kesimpulan penarikkan/Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

Verication). 

 Langkah terakhir dalam analisis data perencanaan tugas suscatin KUA 

Sukarame adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih 

bersifat sementara, dan sewaktu-waktu dapat berubah jika peneliti tidak 

menemukan bukti-bukti yang valid. Tetapi jika kesimpulan awal di dukung oleh 

bukti-bukti yang valid ketika peneliti melihat dalam perencanaan tugas suscatin, 

maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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F. Hasil Peneliti Terdahulu 

Diah Maziatu Chalida
20

 meneliti tentang Penyelenggaraan Kursus Calon 

Pengantin Suscatin) Oleh Kua Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 

dalam penelitiannya dikatakan bahwa proses dan prosedur perkawinan wajib diikuti 

oleh calon pengantin yang mau menikah. Adapun materi yang diberikan dalam 

Suscatin diantaranya; tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, 

peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan 

reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan 

kewajiban suami istri. Suscatin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan waktu 

pelajaran selama 1 hari (24 jam), dengan narasumber dari berbagai pihak antara lain; 

KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Puskesmas, BP4, PKK dan kadang dihadirkan 

pula dari parapraktisi lainnya.  

Metode penelitian yang Diah gunakan yaitu penelitian kuantitaif, dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil 

wawancara dan dokumen yang relevan. Sedangkan data sekunder yaitu literatur 

lainnya, Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari 

subyek penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kursus calon 

pengantin sangatlah tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin 

yang belum paham arti sebuah perkawinan, kurangnya pahaman bagi calon pengantin 
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mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan 

payung hukum yang ada. 

Penelitian Melia Fitri
21

 tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dikantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam 

penelitiannya dikatakan pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan di 

KUA,bimbingan pra nikah diadakan setiap minggu tepatnya pada hari rabu. KUA 

juga mengadakan bimbingan pra nikah yang ditunjukkan pada anak-anak sekolah 

tingkat SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswa.  

Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh 4 orang pembimbing, dan setiap 

pelaksanaan bimbingan pra nikah yang bertugas menyampaikan materi 3 orang, 

materi yang disampaikan mencakup tentang Kesehatan Reproduksi, Keluarga 

Sakinah, UU Perkawinan, Kitab Munahakat tentang pernikahan, Kewajiban suami 

istri, Hukum Islam, Perukunan dan Do’a-do’a untuk calon pengantin. 

Melia menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti 

bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah, serta 

menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, serta 

faktor pendukung dan penghambat. Melia dalam menggumpulkan data dengan 

menggunakan teknik wawancara langsung dengan ketua KUA dan pembimbing pra 

nikah.  
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Bimbingan pra nikah yang diberikan memberikan keyakinan bahwa pernikahan 

dapat memelihara perbuatan-perbuatan tercela, dengan tujuan tidak hanya sebatas 

pada hubungan syahwat melainkan mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa 

kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang baik dalam keluarga maupun 

masyarakatnya. Pernikahan akan memperjelas adanya hak dan kewajiban bagi suami 

istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat, 

maka dibutuhkan persiapan, baik mental, financial, dan pengetahuan tentang 

pernikahan.  

Kotimah
22

dalam penelitiannya tentang Persepsi Peserta Kursus Calon 

Pengantin terhadap Bimibingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitiannya menunjukkan peserta kursus 

calon pengantin mendapatkan bimbingan pernikahan dari pembimbingnya, dan 

hampir seluruh peserta memberi tanggapan baik dan menerima adanya kegiatan 

kursus calon pengantin. Penelitian Khotimah menggunakan pendekatan kualitatif 

yang menghasilkan penelitian deskriptif, pengumpulan datanya menggunakan 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisa data yang digunakan deskriptif 

melalui penjelasan atau uraian yang dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

penalaran berfikir induktif. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi atau tanggapan 

peserta kursus calon pengantin mengenai materi yang diberikan, metode yang 

digunakan serta pembimbing yang menyampaikan kursus calon pengantin sangat 

baik.  
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Ketiga penelitian tersebut di atas terkait dengan kursus calon pengantin, 

ketiganya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari aspek 

materi, metodologi penelitian, dan obyek penelitian, sehingga penelitian ini masih 

murni dan berbeda dengan penelitian-penelitian lain. 


