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ABSTRAK 

MANAJEMEN  BADAN  PENASEHAT PEMBINAAN  DAN  PELESTARIAN 

PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI PROBLEM RUMAH TANGGA 

(STUDI DI KUA SUMBER JAYA LAMPUNG BARAT) 

Oleh : 

Septi Aisyah 

 

 Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah 

masyarakat yang dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis 

memunculkan aneka tantangan (challenge) dan problematika yang menuntut 

strategi penanganan dan penyelesaiannya. Banyak persoalan muncul dalam 

rumah tangga, ada kekerasan terhadp isteri, anak-anak, ada acara televisi yang 

tidak mendidik, tayangan media internet dengan mudah menyuguhkan prilaku 

negatif. Perkembangan arus teknologi tidak bisa dibendung, perubahan perilaku 

masyarakat demikian cepat. Oleh sebab itu BP4 Kecamatan Sumber Jaya harus 

di kelola, di atur atau di manage sebaik mungkin dalam memberikan 

penasehatan yang menyentuh hati para pihak yang berselisih untuk berdamai 

dan menjaga mahligai rumah tangga. Keberagamaan yang ada di setiap 

keluarga harus dirangkai dengan tatanan yang harmonis dan terencana demi 

mendapatkan kehidupan yang layak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Badan Penasehat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumber Jaya dalam 

mengatasi problem rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan pendekatan secara kualitatif  dan bersifat deskriptif. 

Dan dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research). 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 maret 2016 sampai dengan 04 

mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat, 

dengan populasi yaitu semua pengurus BP4 Kecamatan Sumber Jaya yaitu 

berjumlah 24 orang, sedangkan metode yang dipakai dalam pengambilan 

sampel yaitu nonrandom dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan 

purposive sampling. Sampel terdiri dari 8 orang. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara/interview, pengamatan/observasi, 

dokumentasi sebagai data penunjang, kemudian di analisa. 

 Hasil dari penelitian Manajemen Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Problem Rumah Tangga ialah 

bahwa masyarakat Sumber Jaya memberikan tanggapan mengenai dampak 

yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori yaitu 
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menjaga keharmonisan keluarga, memberi pemahaman tentang tanggung jawab 

kepada suami isteri dalam keluarga, dan mendorong untuk menjalankan 

kehidupan yang agamis. 

 Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi pada masyarakat Sumber 

Jaya menunjukan keberhasilan BP4 dalam pembinaanya dan keberhasilan 

keluarga yang menerima, menyadari dan mengamalkan penasehatan tersebut 

dengan kesadaran dirinya. Sehingga keluarga mereka tetap utuh dan mereka 

jalani penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Karena keutuhan rumah 

tangga bukan berarti tidak adanya permasalahan dan problema dalam 

kehidupan rumah tangga, tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas 

keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaiakan permasalahan rumah 

tangganya. Namun BP4 harus ditingkatkan lagi publikasinya. Sehingga 

masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai Badan 

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sehingga masyarakat tidak 

canggung mendatangi BP4 untuk mencurahkan permasalahan keluarga yang 

sedang dihadapi. 
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  MOTTO 

 

           

            

    

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap 

mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. 

Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.  

Surat Ali-Imron ayat ke-159 

  

[246]Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti 

urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 
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