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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KURSUS 

CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KUA BARADATU KABUPATEN 

WAYKANAN 

Oleh 

SELVI JAYANTI 

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari 

tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti 

suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan 

akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan 

berumah tangga. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas tentang hubungan 

syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencangkup tuntutan kehidupan yang penuh 

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

maupun masyarakatnya. Dengan  pernikahan ditetetapkan adanya hak dan 

kewajiban bagi suami isteri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa. Untuk itu 

dibutuhkan persiapan baik mental, financial, dan pengetahuan tentang pernikahan.  

Berdasarkan tersebut penulis ingin mengkaji implementasi bimbingan dan 

konseling pada kursus calon pengantin di KUA Baradatu Kabupaten Way Kanan, 

faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada kursus calon 

pengantin.  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sampel penelitian ini berjumlah 5 

orang dari 24 pasang calon pengantin. Metode pengumpulan data menggunakan 

tekhnik wawancara sebagai metode utama, menggunakan tekhnik observasi, dan 

dokumentasi sebagai metode pendukung.   Pada penelitian ini penulis bermaksud 

melihat langsung bagaimana implementasi bimbingan dan konseling pada kursus 

calon pengantin serta mengalisis aspek yang ada di dalamnya yaitu pembimbing,  

materi, peserta calon pengantin, proses pelaksanaan Suscatin dan faktor 

penghambatnya. 

Hasil penelitian adalah menunjukkan adanya implementasi bimbingan 

konseling pada kursus calon pengantin di KUA Baradatu, hal itu ditunjukkan 

dengan adanya motivasi, nasehat, dan pengetahuan baru untuk calon pengantin 

agar dapat mengembang potensi diri dan siap membina sebuah keluarga. Kursus 

calon pengantin dan bimbingan konseling memiliki tujuan yang sama serta prinsip 

yang saling berkaitan. Faktor penghambatnya yaitu terbatasnya SDM, kurangnya 

kesadaran serta kedisiplinan calon pengantin dalam mengikuti suscatin, 

keterbatasan waktu, sarana dan prasarana.   

Kata Kunci : Implementasi bimbingan dan kursus calon pengantin 







MOTTO 

                              

               

Artinya :” dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum [30] : 21). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan  Judul 

Untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas agar nantinya tidak 

salah pengertian dalam penulisan maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul 

skripsi “IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KURSUS 

CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KUA BARADATU KABUPATEN 

WAYKANAN”, yakni: 

Kata Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pelaksanaan atau penerapan.1 

Sedangkan yang dimaksud Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan 

kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, dan 

kemampuan) yang dimiliki, mengenai diri sendiri mengatasi persoalan-persoalan 

sehingga mereka dapat menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab kepada 

orang lain.2 

Kemudian Konseling menurut Tolbert yang dikutip oleh Prayitno adalah 

hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana 

konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang 

dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk 

memahami dirinya, keadaan sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan 

                                                           
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),  h. 427. 
2
Prayitno, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013),  h.93. 
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yang ia dapat ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk 

kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar 

bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan 

yang akan datang.3 

Berdasarkan  uraian diatas implementasi bimbingan dan konseling adalah 

pelaksanaan suatu kegiatan pemberian bantuan kepada individu dengan cara tatap 

muka dan sistematis untuk membantu individu mampu memahami dirinya dan 

mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalah-

permasalahan dan menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab.   

Kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan 

dalam waktu singkat.4 

Calon pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang 

memiliki arti sebagai berikut, calon adalah orang yang akan menjadi pengantin.5 

Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya.6 

Kursus calon pengantin adalah program pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah 

tangga atau keluarga, dalam waktu relatif singkat. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu  merupakan lembaga dibawah 

binaan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten 

                                                           
3 Ibid, h.101. 
4 Opcit, h.617. 
5 Ibid, h.747. 
6 Ibid, h.747. 
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Waykanan yang memberikan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi calon 

pengantin dan tempat penulis melakukan penelitian. 

Berdasarkan  Penegasan diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

“Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di 

KUA Baradatu” adalah khusus meneliti mengenai penerapan dan pelaksanaan 

bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis memilih judul di atas yaitu: 

1. Secara Subyektif 

a. Karena sepengetahuan penulis belum ada yang mengadakan penelitian 

tentang judul tersebut di atas. 

b. Judul di atas relevan dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

2. Secara Obyektif 

a. Banyaknya fenomena keluarga yang bercerai akibat dari berbagai aspek 

diantaranya tidak mempunyai kesiapan mental, dan tidak memahami tujuan 

dari pernikahan. 

b. Agar dapat memahami permasalahan dan dapat membantu menyelesaikan 

permasalahannya secara optimal. 

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu merupakan Kecamatan dimana 

penulis bertempat tinggal. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 

menyebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 Untuk 

dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan 

warahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami 

isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan 

suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.
8
 Sebagai mana dijelaskan oleh 

Allah dalam firman allah surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: 

                       

                      

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S 

Ar- Rum [30] : 21) 

 

 

 Ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia diciptakan berpasangan, hal ini 

agar manusia dapat meneruskan tugas kehidupan didunia, agar dapat 

                                                           
7
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1  

8
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.181. 
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melangsungkan hidup berumah tangga, yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta 

terhindar dari hal- hal yang bertentangan dengan hukum yang dimurkai Allah SWT. 

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, 

karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera 

rumahtangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. 

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari 

setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah.
 

Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya bahkan 

Rasulullah pernah menyatakan isteri-isteri yang meminta cerai kepada suaminya 

tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. 

Karena itu pulalah pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang 

mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehat perkawinan atau 

lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah 

terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan 

haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No. 477 

tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, 

setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah 

rumah tangga melalui Suscatin.
9
 

 

                                                           
9
 Kursus Calon Pengantin (on-line),tersedia di:https://kursuscalonpengantin.go.id ( 1 

november 2016 ) 
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 Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 

tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian 

dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin 

yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar 

pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.
10

 

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program 

Suscatin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program 

kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan 

kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta Suscatin, apalagi Suscatin bertujuan 

meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan 

suami istri. 

KUA Baradatu Kabupaten Waykanan merupakan salah satu wilayah dimana 

penduduknya, khususnya calon pengantin mengikuti Suscatin. Akan tetapi selama ini 

belum dikaji lebih jauh mengenai penyelenggaraan Suscatin oleh KUA di Baradatu 

Kabupaten Waykanan. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

kursus calon pengantin khususnya di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan maka 

penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI BIMBINGAN 

DAN KONSELING PADA KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI 

KUA BARADATU KABUPATEN WAYKANAN”. 

 

 

                                                           
10

 Ibid,. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagaimana berikut:  

1. Bagaimana implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon 

Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan?. 

2. Adakah faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada 

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan?. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus Calon 

Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling 

pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten 

Waykanan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

2. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang implementasi bimbingan dan 

konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin). 

3. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah penghambat implementasi 

bimbingan dan konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin). 
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G. Metode Penelitian  

Mengingat skripsi ini bersifat lapangan, maka dalam hal ini penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), Field 

Research adalah suatu penelitian yang digunakan dalam kancah kehidupan 

sebenarnya.
11

 

Field research digunakan dengan cara menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini 

berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu.
12

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap  

tentang keadaan objek penelitian
13

. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang 

menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan, sebagaimana 

diungkapkan oleh Mardalis, bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian 

                                                           
11

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h. 32. 
12

 Ibid,. h.32 
13

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, ( Yogyakarta : Sumbangsih, 

1975),  h. 33 
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yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, 

menganalisis kondisi yang ada dan sedang terjadi.  

 Penelitian ini penulis berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan 

secara faktual, aktual, secara sistematis mengenai implementasi bimbingan 

dan konseling pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu 

Kabupaten Waykanan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuisoner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. Apabila peneliti,  teknik observasi, maka sumber datanya bisa 

berupa benda bergerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan 

dokumentasi, maka catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi 

catatan subjek penelitian atau variabel penelitian. 

Data untuk kegiatan penulis penelitian diperoleh melalui dua sumber 

data, yaitu: 

a. Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau 
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hasil pengujian (benda).
14

 Data primer dalam skripsi ini yaitu hasil wawancara 

kepada pembimbing Suscatin dan calon pengantin yang telah mengikuti 

kursus di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan. 

b. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang 

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum
15

. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan 

pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, 

pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan 

penelitiannya. Data sekuder pada penelitian ini merupakan data diperoleh dari  

pegawai KUA, petugas pencatat nikah.
16

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang ditentukan berhubungan dengan data bukan 

hanya manusia saja. Dalam hal ini populasi yang dimaksud adalah 

keseluruhan data baik objek maupun subjek dengan demikian yang akan 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah dua puluh empat (24)  peserta 

yang pernah mengikuti kursus calon pengantin dan pembimbing di KUA, lima 

                                                           
14

 Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 

73 
15

 Ibid,. 74 
16

 Loc.Cit, h. 32. 
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Pegawai KUA Baradatu Kabupaten Waykanan yang bisa memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penelitian.
17

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan di ambil dengan 

menggunakan teknik tertentu.
18

 Penulis menggunakan non rondom sampling 

dimana tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat 

kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel. 

Penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih subyek-

subyek sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa 

sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi 

yang sudah dikenal sebelumnya.
19

 

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima)  Kepala Keluarga yang pernah 

mengikuti Suscatin dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dan 3 (tiga) 

pembimbing yang pernah memberikan materi pada Suscatin.  

 

 

 

 

                                                           
17

 Wawancara penulis dengan staf pencatat nikah 
18

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D Cetakan ke 17, ( Bandung: Alfa Beta, 

2012), h. 301. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.
20

 Hasil 

wawancara bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh pencari informasi. 

Teknik wawancara akan memeperoleh data yang lebih mendalam, karena 

mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. 

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah pegawai KUA 

dan calon pengantin yang mengikuti kursus. Wawancara sebagai metode 

utama yang digunakan oleh penulis. Adapun data yang diperoleh dengan 

wawancara diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan Suscatin di KUA 

Baradatu Kabupaten Waykanan, dan apa yang menjadi faktor penghambatnya. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena 

obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis 

agar diperoleh gambaran yang lebih konkret tentang kondisi dilapangan.
21

  

Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan, mengadakan observasi menurut 

kenyataan, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang 

                                                           
20

 Imam Suprayogo. Tobroni , Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm.172 

 
21

Lexymoelang,  Metodologi  Penelitian Kualitatif,  (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013),  

h.174. 
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diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang 

diteliti secara ilmiah. 

Metode observasi hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat 

diuji validitas dan reliabilitasnya, tujuan yang jelas mengarahkan dan 

memusatkan penelitian kepada apa yang harus diamatinya,siapa yang akan 

diamatinya, keterangan apa yang perlu dikumpulkannya.
22

 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

dan penelitian secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu. 

Observasi langsung ini mengamati bagaimana proses pelaksanaan Suscatindi 

KUA Baradatu Kabupaten Waykanan. Metode ini merupakan metode pendukung 

dalam melakukan penelitian. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa 

catatan atau transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.
23

 

Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data   yang berkaitan 

dengan keadaan objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu,seperti 

sejarah berdirinya, visi, dan misi, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

 

                                                           
22

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 52. 

 
23

 Ibid, h. 110. 
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5. Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan 

dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan 

sasaran penelitian yang ada dan di analisis data tersebut. Analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, 

tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi 

masih merupakan data-data verbal atau masing keterangan-keterangan saja. 

Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari 

orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Akan terlihat kesesuaian 

antara teori dengan kenyataan di lapangan.  

Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut 

dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian 

ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan 

yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.
24

  

H. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang kursus calon pengantin ini bukanlah yang petama kali 

dilakukan. Sudah banyak penelitian-penelitian yang mengungkap tentang kursus 

calon pengantin, dan dijadikan literatur bagi penulis, diantaranya adalah:  

Skripsi yang disusun oleh Khotimah “Persepsi Peserta Kursus Calon 

pengantin di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah istimewa 

Yogyakarta” Hasil dari penelitian ini adalah dalam konteks peserta calon pengantin 

                                                           
24

 Lexi J.Meleong, Op. Cit, h.38 
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yang beragam suku, umur, pendidikan hampir dari sebagian peserta menerima dengan 

baik adanya kursus calon pengantin. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan usaha 

peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai.
25

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Maziatu Chalidia “Penyelenggara 

Kursus Calon Pengantin Oleh KUA di Kecamatan Pogedongan Kabupaten Banjar 

Negara”, hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin oleh 

KUA di Kecamatan Pagedongan diikuti oleh para calon pengantin dan para janda 

ataupun dudayang gagal dalam menikah. Kursus ini dilakukan selama 1 hari  dalam 3 

jam setiap 3 bulan sekali dan sesuai dengan dasar hukum dilaksanakannya Suscatin 

adalah Keputusan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 membuat semakin kuat alasan 

KUA mengadakan kursus calon pengantin.
26

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh A.Syaifullah “Bimbingan Pra 

Nikah  Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Teluk Betung Barat”, hasil dari penelitian ini adalah bimbingan 

pranikah bagi calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan keluarga 

yang harmonis. Tingkat keberhasilan yang dilakukan dalam membentuk keluarga 

harmonis dengan cara bimbingan pra nikah ini sangat tinggi. Hal ini berdasarkan hasil 

                                                           
25

 Khotimah “Persepsi Peserta Kursus Calon pengantin di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman Daerah istimewa Yogyakarta”, (Skripsi Program Strata Satu fakultas Dakwah Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014), h.75 
26

 Diah Maziatu Chalidia, “Penyelenggara Kursus Calon Pengantin Oleh KUA di Kecamatan 

Pogedongan Kabupaten Banjar Negara”, (Skripsi Program Strata Satu  Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Walisongo, Semarang 2010), h.82. 
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wawancara dengan keluarga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di Kecamatan 

Teluk Betung.
27

 

Masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membahas tentang kursus calon 

pengantin yang tidak bisa ditemukan oleh penulis karena keterbatasan penulis.  

Dari semua penelitian yang ada penulis menegaskan bahwa penelitian yang 

dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan penulis berfokus pada proses pelaksanaan bimbingan konseling pada 

kursus calon pengantin sesuai dengan judul penelitian penulis adalah Implementasi 

Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu 

Kabupaten Waykanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 A. Syaifullah, “Bimbingan Pra Nikah  Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan 

Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat”, (Skripsi Program Starata Satu 

Pengembang Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan,  Lampung, 2015),  h.94. 
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BAB II 

BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KURSUS CALON PENGANTIN 

(SUSCATIN) 

A. Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris “guidance”. Kata “guidance” adalah kata dalam bentuk mashdar (kata 

benda) yang berasal dari kata “to guide” artinya menunjukan, membimbing, 

atau menuntun orang kejalan yang benar.
1
 

 Jadi kata “guidance” berarti pemberi petunjuk, pemberi bimbingan 

atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. 

Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu bantuan atau tuntunan, namun walaupun demikian tidak berarti semua 

bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.Pengertian bimbingan dan 

bantuan menurut terminologi bimbingan dan konseling harus memenuhi 

persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian guidance 

dan konseling. 

 

Definisi bimbingan yang pertama kali dikemukakan dalam Year’s Book 

of  Education  yang dikutip oleh Samsul Munir, yang menyatakan: “Guidance 

is a proses of helping individual through their own effort to discover and 

                                                           
1
 Arifin, Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta:Bulan 

Bintang,1979)  ,h. 18. 
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develop their potentialities both for personal happines and social 

usefulness”.Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui 

usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya 

agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.
2
 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria 

maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang 

memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan 

kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkanarah pandangnya sendiri, 

membuat pilihan sendiri dan membuat bebannya sendiri.
3
 

Selain itu bantuan yang berarti bimbingan, harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Adanya tujuan yang jelas untuk apa pertolongan itu diberikan. 

2. Harus terencana. 

3. Berproses dan sistematis (melalui tahapan tertentu). 

4. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu. 

5. Dilakukan oleh ahli (mempunyai pengetahuan tentang bimbingan). 

6. Dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari pemberian bantuan.
4
 

 

                                                           
2
 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2013),  h.4. 

3
 Ibid, h. 4 

4
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 16. 
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Bimbingan merupakan suatu tuntunan atau pertolongan mengandung 

pengertian bahwa didalam memberikan bantuan itu jika keadaan menuntut 

adalah menjadi kewajiban bagi para pembimbing memberikan bimbingan 

secara aktif kepada yang dibimbingnya. Disamping itu, pengertian bimbingan 

juga berarti memberikan bantuan atau pertolongan dalam menentukan arah. 

Keadaan seperti ini yang terkenal dalam pendidikan sebagai “tut wuri 

handayani”. 

Dari beberapa pendapat di atas,penulis simpulkan bahwa bimbingan 

adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok dengan 

pengetahuan yang maksimal untuk mengarahkan dan mengembangkan 

potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu mengatasi permasalahan, 

sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara bertanggung 

jawab . 

 Pengertian bimbingan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Bimbingan merupakan suatu proses. Kata proses menunjuk pada aktivitas 

yang terus menerus, berencana, bertahap, dan teratur atau sistematis. 

b. Bimbingan mengandung makna bantuan atau pelayanan. Ini mengandung 

pengertian bahwa bimbingan mengakui adanya potensi  pada setiap 

individu. 

c. Bantuan bimbingan diperuntukkan bagi semua individu yang 

memerlukannya. Artinya, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu 
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tanpa pengecualian asal mereka memiliki kemungkinan untuk bangkit atau 

lebih maju dari pada kondisi yang sudah ada dan mau menerima bantuan. 

d. Layanan bimbingan memperhatikanposisi seorang anak bimbing sebagai 

mahluk individu dan sosial. 

e. Layanan bimbingan memperhatikan adanya perbedaan individu. 

f. Kegiatan bimbingan memiliki dua sasaran,yaitu sasaran jangka pendek dan 

sasaran jangka panjang. 

2. Pengertian Konseling 

Istilah konseling berasal dari kata “counseling”adalah kata dalam 

mashdar dari“to counsel” secara etimologis berarti “to give advice” atau  

memberikan saran dan nasehat. Konseling juga memiliki arti memberikan  

nasehat atau  memberi anjuran kepada orang lain secara tatap muka (face to 

face). Jadi, counseling berarti pemberi nasihat atau penasihat kepada orang 

lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (face to face). 

Pengertian konseling dalam bahasa indonesia, juga dikenal dengan istilah 

penyuluhan. 

Menurut Edwar Hoffman, konseling adalah perjumpaan secara 

berhadapan muka antara konselor dengan konseli atau orang yang disuluh 

sedang didalam pelayanan, bimbingan konseling dapat dianggap sebagai 

pemberian  pertolongan  yang esensial, pemberian bantuan kepada murid pada 

saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. 
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Namun demikian, konseling tidak dapat memadai bilamana hal tersebut 

tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi. 

Maka antara bimbingan dan konseling tampak tidak dapat dipisahkan.
5
 

Menurut Tolbert sebagaimana yang dikutip oleh Prayitno Konseling 

adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang 

dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan  kemampuan-kemampuan  

khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli 

dibantu untuk memahami diri sendirikekeadaannya sekarang, dan 

kemungkinan keadaan masa depan yang dapat ia ciptakan dengan 

menggunakan potensi yang dia miliki demi untuk kesejahteraan pribadi 

maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana 

memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang 

akan datang.
6
 

Menurut Shertzer dan Slone mengemukakan konseling adalah kegiatan 

membantu individu agar dapat menyadari dirinya sendiri dan memberikan 

reaksi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang diterimanya selanjutnya 

membantu yang bersangkutan menentukan beberapa makna pribadi bagi 

tingkah laku tersebutdan mengembangkan serta memperjelas tujuan-tujuan 

dan nilai-nilai untuk perilaku dimasa mendatang. Sebagaimana dikutip oleh 

Prayitno, pakar lain Sciarra mengatakan bahwa konseling adalah hubungan 

                                                           
5
 Op. Cit, h. 11. 

6
 Prayitno, Dasar - Dasar Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta) ,h.101. 
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yang saling percaya antara konselor dengan klien dimana konselor membantu 

memecahkan masalah klien baik secara perorangan maupun kelompok dan 

lebih mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada perkembangan.
7
 

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas terdapat unsur-unsur pengertian 

konseling sebagai berikut: 

1. Konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi. 

2. Proses interaksi melalui dimensi verbal. 

3. Interaksi konselor dengan klien dalam situasi yang lama. 

4. Tujuan konseling adalah perubahan sikap dan tingkah laku.
8
 

 

Konseling merupakan proses yang dinamis dimana klien setelah 

memperoleh bantuan dapat mengembangkan dirinya,mengembangkan bakat 

dan potensi-potensi yang lain serta dapat  mengentaskan masalah yang 

dihadapinya. 

3. Tujuan Konseling 

a. Menyediakan Fasilitas Untuk Perubahan Perilaku 

Tujuan suatu konseling adalah membawa klien agar terjadi 

perubahan yang memungkinkan klien hidup lebih produktif dan menikmati 

kepuasan hidup sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang ada dalam 

masyarakat.  

                                                           
7
 Ibid, h.102. 

8
 Sugiyo, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah,( Semarang: Widya Karya, 2012) 

,h. 3-4. 
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Perubahan perilaku yang dikehendaki adalah perubahan yang 

bagaimana dan selanjutnya bagaimana melakukan perubahan tersebut 

dengan bantuan konselor. Konselor memerlukan berbagai macam cara agar 

klien mengubah hal-hal yang diperlukan untuk perkembangan dan 

kemantapan dirinya, termasuk hal-hal yang ada dalam lingkungan hidup 

klien.
9
 

b. Meningkatkan Keterampilan Untuk Menghadapi Sesuatu 

Dalam kenyataannya hampir semua orang mengalami kesulitan 

menghadapi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak semua 

orang berpengaruh terhadapproses perkembangan seseorang bisa 

memperlihatkan tindakan sama dan konsisten, sehingga selalu menghadapi 

sesuatu yang baru yang belum tentu disenangi atau dituruti.  

Persoalan seperti ini menjadi tanda bahwa kehidupan tidak mungkin 

terhindar dari persoalan yang setiap kali harus dihadapi dan karena itu 

membutuhkan kemampuan, keterampilan serta kesanggupan untuk 

menghadapi. Tergantung dari kemampuan dan keterampilan dasar yang 

dimiliki, apakah ia akan bisa mengatasi atau tidak, yang jelas ialah acap 

kali masih perlu uluran tangan dan kesedian orang lain untuk membantu 

dan mengajarkan bagaimana seharusnya dan sebaiknya menghadapi 

masalah dan menyelesaikannya dan inilah tujuan penting dari konseling. 

                                                           
9
 Singgih D. Gunarsa, Konseling dan Psikoterapi, (Jakarta: Libri, 2011) , h.24. 
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c. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menentukan Keputusan 

Dalam batas tertentu, konseling diarahkan agar seseorang bisa 

membuat suatu keputusan pada saat penting dan benar-benar dibutuhkan. 

Membuat suatu keputusan sering kali harus mempertimbangkan berbagai 

faktor yang berpengaruh dan memperhatikan cara-cara dalam melakukan 

penilaian. Menurut Goerge konseling bertujuan membantu klien 

memperoleh informasi dan kejelasan di luar pengaruh emosi dan ciri 

kepribadiannya yang bisa mengganggu pengambilan keputusan. 

d. Meningkatkan Hubungan Antar Perorangan 

Sebagai makhluk sosial, seseorang diharapkan mampu membina 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan sosialnya, kegagalan dalam 

hubungan antar perorangan adalah kegagalan dalam penyesuaian diri yang 

disebabkan oleh kurang tepatnya memandang atau menilai diri sendiri atau 

kurangnya keterampilan untuk menyesuaikan diri.
10

 

Konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

seseorang sehingga pandangan dan penilaian terhadap diri sendiri bisa 

lebih objektif serta meningkatkan keterampilan dalam penyesuain diri agar 

lebih efektif.
11
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 Ibid, h.25. 
11

 Ibid, h.26 
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e. Menyediakan Fasilitas Untuk Pengembangan Kemampuan Klien 

Pada hakikatnya setiap orang mempunyai kemampuan, namun 

seringkali ternyata kemampuan tersebut tidak atau kurang berfungsi, tidak 

aktual, jadi fungsinya tidak mencapai maksimal sebagaimana keadaan 

sebenarnya yang mungkin bisa dia capai. Memfungsikan kemampuan yang 

benar-benar dimilikidengan membantu menyediakan fasilitas, adalah 

tujuan dari konseling.
12

 

4. Langkah-langkah Konseling 

a. Membangun hubungan 

Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling, 

karena klien dan konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan 

emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Pada tahap ini, 

seorang klien perlu mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki 

seorang konselor.  

Dalam membangun hubungan konseling harus terbentuk a working 

relationship yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. 

Konselor dan klien saling terbuka satu sama lain tanpa ada kepura-puraan. 

Membangun hubungan konseling juga dapat dimanfaatkan konselor untuk 

                                                           
12

 Ibid, h.27 
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menentukan sejauh mana klien mengetahui kebutuhannya dan harapan apa 

yang ingin ia capai dalam konseling.
13

 

b. Identifikasi dan Penilaian Masalah 

Apabila hubungan konseling telah terjalin baik, maka langkah 

selanjutnya adalah memulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan 

tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran  keberhasilan konseling. 

c. Memfasilitasi Perubahan Konseling 

Konselor mulai memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang 

akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Jangan sampai teknik 

pendekatan dan strategi yang digunakan bertentangan dengan nilai-nilai 

yang ada pada diri klien, karena akan menyebabkan klien otomatis menarik 

dirinya dan menolak terlibat dalam konseling.
14

 

Ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh willis untuk 

dipertimbangkan dalam konseling yaitu: (a). Mengkomunikasikan nilai-

nilai inti agar klien selalu jujur dan terbuka sehingga dapat menggali lebih 

dalam masalahnya, (b). Menantang klien untuk mencari rencana dan 

strategi baru melalui berbagai alternatif. Hal ini akan membuatnya 

termotivasi untuk meningkatkan dirinya sendiri. 
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 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling, ( Jakarta: Prenada Media 

Gruop 2011), h. 83. 
14

 Ibid, h.84. 
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d. Evaluasi dan Terminasi 

Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara 

menyeluruh, yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak 

pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih 

positif.
15

 

5. Teknik-teknik Konseling 

a. Melayani (Attending) 

Melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan 

konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini 

ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah.
16

 

b. Empati  

Empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat 

merasakan dan menempatkan dirinya diposisi klien. Hal ini akan terlihat 

jelas pada ekspresi wajah dan bahasa tubuh konselor, konselor harus 

mengobservasi tingkah lakunya, terutama konselor harus memperhatikan 

postur klien dan ekspresi wajahnya. Konselor harus mendengarkan hati-

hati apa yang dikatakan oleh klien.
17

 

c. Refleksi 

Dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi 

lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara 

memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien.
18

 

 

                                                           
15

 Ibid, h.85. 
16

 Ibid, h.92. 
17

 Ibid, h.93. 
18

 Ibid, h.93. 
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d. Eksplorasi 

  Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali 

perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting,karena 

kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu 

mengemukakan pendapatnya dengan terus terang.
19

 

e. Menangkap Pesan Utama (Paraphrasing) 

Adakalanya klien mengalami kesulitan untuk menyampaikan 

permasalahannya secara jelas dan terus terang kepada konselor. Untuk 

itulah diperlukan kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan 

utama yang disampaikan oleh klien.
20

 

f. Bertanya Untuk Membuka Percakapan (Open Question) 

Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan 

pernyataan-pernyataan baru dari klien. Sebaiknya gunakanlah kata-kata 

berikut untuk mengawali pertanyaan: apakah, bagaimana, adakah, 

bolehkah, adakah.
21

 

g. Mengarahkan (Directing) 

Konselor harus memiliki kemampuan ini agar dapat mengajak klien 

berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Inti dari tujuan tersebut 

adalah agar klien bersedia melakukan sesuatu.
22
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 Ibid, h.95 
20

 Ibid, h.96 
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 Ibid, h.96 
22
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h. Merencanakan 

Tahap perencanaan ini maksudnya adalah membicarakan kepada klien 

hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil 

konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien produktif setelah mengikuti 

konseling.
23

 

6. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling 

Secara umum dan luas, program bimbingan dilaksanakan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

a. Membantu individu mencapai kebahagian hidup pribadi. 

b. Membantu individu mencapaikehidupan yang efektif dan 

produktif dalam masyarakat. 

c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan 

individu-individu yang lain. 

d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan 

kemampuan yang dimilikinya. 

Secara lebih khusus, sebagaimana di program bimbingan dilaksanakan 

dengan tujuan agar anak bimbingan dapat melaksanakan hal-hal berikut: 

a. Mengembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan 

dirinya. 
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b. Mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja,kesempatan  

kerja,serta rasa tanggung jawab dalam  memilih suatu  kesempatan 

kerja tertentu. 

c. Mengembangkan kemampuan untuk memilih, mempertemukan 

pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan 

yang ada secara bertanggung  jawab. 

d. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri 

orang lain. 

e. Secara teoritikal fungsi bimbingan dan konseling secara umum 

adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya 

mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan 

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri.
24

 

Menurut Dewa Ketut Sukardi, dalam Bimbingan dan Konseling, 

menyebutkan bahwa fungsi bimbingan adalah sebagai berikut: 

a. Menyalurkan, ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa 

mendapatkan sesuai dengan keadaan dirinya,misalnya pemilihan 

program/jurusan,jenis sekolah sambungan ataupun lapangan kerja 

tertentu sesuai dengan potensi dirinya. 

b. Mengadaptasikan, ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa 

disekolah untuk mengadaptasikan program pendidikan dengan  

keadaan masing-masing siswa. 

                                                           
24

 Samsul Munir Amin, Bimbingan  dan Konseling Islam, ( Jakarta:Amzah, 2013) ,  h. 38-39. 
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c. Menyesuaikan, ialah fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

d. Pencegahan, ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa 

menghindari kemungkinan terjadinya hambatan. 

e. Perbaikan, ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk 

memeperbaiki kondisi siswa yang dipandang kurang memadai. 

f. Pengembangan, ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk 

melampaui proses dan fase perkembangan secara terartur. 

g. Fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yang harus terpenuhi dalam 

proses pelayanan adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi 

pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi 

advokasi.
25

 

7. Prinsip-prinsip Bimbingan 

a. Bimbingan diperuntukkan bagi semua indivivu, prinsip ini berarti  

bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, 

baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik perempuan 

maupun laki-laki. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan dalam 

bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada 

penyembuhan. 
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 Hallen, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) ,h.53. 
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b. Bimbingan bersifat individualisasi, setiap individu bersifat unik 

(berbeda-beda satu sama lain), dan melalui bimbingan individu dibantu 

untuk  memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. 

c. Bimbingan menekankan hal yang positif, bimbingan sebenarnya 

merupakan proses bantuan yang menekankan  kekuatan dan kesuksesan, 

karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang 

positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk 

berkembang. 

d. Bimbingan merupakan usaha bersama. 

e. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. 

Bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan 

pilihan dan mengambil keputusan. 

f. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting (adegan) kehidupan. 

Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung disekolah, tetapi 

juga dilingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga 

pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang layanan 

bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, 

pendidikan, dan pekerjaan.
26
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 Syamsul Yusuf, A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, ( Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011) , h.18. 
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8. Jenis Layanan Bimbingan 

a. Pelayanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya. 

b. Konseling, merupakan layanan terpenting dalam program bimbingan. 

Layanan ini memfasilitasi siswa untuk memperoleh bantuan secara 

pribadi dalam memperoleh: (a). Pemahaman dan kemampuan untuk 

mengembangkan kematangan dirinya (aspek potensi kemampuan, 

emosi, sosial dan moral-spritual),dan (b). Menanggulangi masalah dan 

kesulitan yang dihadapinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, 

belajar, maupun karir. 

c. Penyajian informasi dan penempatan. 

d. Penilaian dan penelitian.
27

 

 

B. Kursus Calon Pengantin 

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin 

Kursus adalah pelajaran suatu pengetahuan atau keterampilan yang 

diberikan dalam waktu singkat.
28

 

Calon pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, 

yang memiliki arti sebagai berikut: calon adalah orang yang akan menjadi 

pengantin, sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan 

perkawinannya.
29
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 Ibid, h.20. 
28

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 617. 
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Kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta 

dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat 

membina keluarga yang diidamkan maka harus dipersiapkan mental dan 

spritual.
30

 

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan suatu bentuk proses 

pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna 

yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa 

Indonesia yang beriman atau muslim dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Dengan adanya Suscatinini maka para calon mempelai bisa belajar 

bagaimana cara untuk mengarungi atau menempuh sebuah rumah 

tangga. 

2. Peran Kursus Calon Pengantin (Suscatin) 

Peran Suscatin dalam membangun keluarga yang sakinah sangat 

banyak sekali karena dengan adanya Suscatin yang dilakukan oleh para calon 

mempelai yang ingin membangun rumah tangga yang baru, maka para calon 

mempelai tersebut bisa tau dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dia 

lalui ketika mereka menjalani kursus, karena salah satu tujuan dari 

diadakannya kursus adalah untuk memberi pengetahuan kepada para calon 
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mempelai dalam mengarungi atau dalam membangun sebuah rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

3. Materi-materi dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin) 

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon 

pengantin (catin) tentang pegetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar 

calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam 

memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga 

angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. 

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan 

kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

Narasumber pada kursus calon pengantin adalah  konsultan keluarga, tokoh 

agama, psikolog, dan profesional dibidangnya. 
31

 

Berikut daftar materi kursus calon pengantin sebagai pedemon 

pemberian materi pada proses kursus calon pengantin.
32
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NO

. 

MATA DIKLAT/ 

PELAJARAN 

MATERI POKOK URAIAN MATERI 

  

  

A. KELOMPOK DASAR       

1. Kebijakan Kementerian Agama 

tentang Pembinaan Keluarga 

Sakinah 

    

  

2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam 

tentang Pelaksanaan Kursus Pra 

Nikah 

    

  

3. Peraturan Perundangan tentang 

perkawinan dan pembinaan 

keluarga 

1.      UU Perkawinan & KHI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. UU KDRT 

  

  

  

-     Konsep perkawinan 

-     Azas perkawinan 

-     Pembatasan poligami 

-     Batasan usia nikah 

-     Pembatalan 

perkawinan 

-     Perjanjian perkawinan 

-     Harta bersama 

-     Hak dan kewajiban 

-     Masalah status anak 

-     Perkawinan campuran 

  

-     Pengertian KDRT 

-     Bentuk-bentuk KDRT 

-     Faktor-faktor 

Penyebab KDRT 
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 3. UU Perlindungan 

Anak 

  

-     Dampak KDRT 

-     Aturan Hukum 

-     Tanggungjawab 

Pemerintah dan 

keluarga 

 -     Pengertian anak 

-     Hak anak 

-     Kedudukan anak 

dalam Islam 

4. Hukum Munakahat       

5. Prosedur Pernikahan       

          

B. KELOMPOK INTI       

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi 

keluarga 

1.   Fungsi Agama. 

  

  

  

  

   

2.   Fungsi Reproduksi.  

  

 3.   Fungsi kasih sayang dan 

afeksi. 

  

  

1.a. Memfungsikan nilai-

nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan 

rumahtangga 

b.   Fungsi pemeliharaan 

fitrah manusia 

c.    Penguatan tauhid 

dengan 

pengembangkan 

akhlakulkarimah 

 Fungsi reproduksi 

yang didasarkan akad 

perkawinan yang suci 

 3.a. Kasih sayang dan 

efeksi  sebagai 

kebutuhan dasar 

manusia 

b.   Kedekatan dan 
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4.   Fungsi Perlindungan. 

  

  

  

  

  

  

5.   Fungsi Pendidikan dan 

Sosialisasi Nilai.  

  

  

  

  

  

6.   Fungsi Ekonomi.  

kelekatan fisik dan 

batiniah anak dan 

orang tua 

c.    Ketertarikan kepada 

lawan jenis sebagai 

sunatullah 

d.   Kasihsayang sebagai 

landasan amal sholeh 

yang memberi 

manfaat bagi sesama 

 4.a. hak dan kewajiban 

suami isteri memiliki 

fungsi perlindungan 

b. perlindungan terhadap 

anggota keluarga dari 

kekerasan dan 

pengabaian 

c. perlindungan terhadap 

hak tumbuh kembang 

anak 

 5.a. Fungsi keluarga bagi 

pembentukan karakter 

b. Fungsi sosialisasi dan 

transmisi nilai  

c. Fungsi keteladanan 

dan modeling 

d. Fungsi membangun 

benteng moralitas 

 6.a. Fungsi produksi 

untuk memperoleh 

penghasilan 
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7.   Fungsi Sosial Budaya.    

  

b. Fungsi pembelanjaan 

untuk memenuhi 

kebutuhan bagi 

kelangsungan 

keluarga 

c. Keseimbangan antara 

income dan 

pengeluaran 

d. Diperlukan tata kelola 

keuangan keluarga 

 7.a. Keluarga sebagai 

unit terkecil dan inti 

dari masyarakat 

b. keluarga sebagai 

lingkungan sosial 

budaya terkecil 

c. nilai-nilai keluarga 

mencerminkan nilai-

nilai dalam 

masyarakat 

d. pengejewantahan 

nilai-nilai agama 

2. Merawat Cinta Kasih dalam 

Keluarga 

1.  Nilai-nilai dalam 

keluarga untuk me-

wujudkan mu’asyarah bil 

ma’ruf : 

  

  

2.  Formula sukses  dalam  

mengelola  kehidupan  

perkawinan  dan  

keluarga 

1.a. larangan menyia-

nyiakan suami/isteri 

b. Coolingdown 

c. menahan diri dan 

mencari solusi positif 

 2.a. Saling memahami 

b. Saling menghargai 

 3.a. Diskripsi komunikasi 
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3.  Komunikasi  efektif 

dalam pengelolaan 

hubungan keluarga 

yang efektif  

b. Komunikasi dalam 

keluarga 

c. Komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Macam-macam 

komunikasi dalam 

keluarga 

3. Manajemen Konflik dalam 

Keluarga 

1. Faktor penyebab konflik 

  

  

  

 2. Tanda-tanda perkawinan 

dalam bahaya 

  

 3. Solusi atau cara 

mengatasi konflik 

  

  

1.a.  perbedaan 

kepentingan dan 

kebutuhan 

b. komunikasi tidak 

efektif 

c. hambatan penyesuaian 

diri 

 2.a. Cekcok terus menerus 

b. Cara komunikasi yang 

merusak hubungan 

 3.a. Pasangan  

b. Keluarga besar 

masing-masing pihak 

c. Institusi konseling 

  

4. Psikologi perkawinan dan 

keluarga 

1.      Pengertian/Deskripsi 

  

  

   

2.      Upaya mencapai 

1.a. Pengertian psikologi 

perkawinan 

b. Pengertian keluarga 

c. Ruang lingkup 

psikologi keluarga 

 2.a. membentuk akhlak 
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keluarga sakinah 

  

  

3.      Membina hubungan 

dalam keluarga 

  

  

  

luhur 

b. menegakan 

rumahtangga Islami 

c. meningkatkan ibadah 

 3.a. Harmonisasi suami-

isteri 

b. Orangtua dan anak 

c. Anak dengan anak 

d. anak dan anggota 

keluarga lain 

e. kebersamaan dalam 

keluarga 

          

  KELOMPOK PENUNJANG   

  

  

  
  

1. Pendekatan Andragogi  -   Konsepsi      

2. Penyusunan SAP (Satuan Acara 

Pembelajaran) dan Micro 

Teaching 

-       

  

3. Pre Test dan Post Test       

4. Penugasan/Rencana Aksi     
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BAB III 

IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KURSUS CALON 

PENGANTIN (SUSCATIN) KUA BARADATU  

 

A. Profil KUA Kecamatan Baradatu 

1. Sejarah  

Kantor Urusan Agama (KUA) Baradatu adalah salah satu KUA dari 14 KUA 

yang ada di Kabupaten Waykanan, KUA Kecamatan Baradatu terletak di Jalan 

Ahlina Dusun IV Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan 

Provinsi Lampung, berdiri sejak tahun 1985 dan baru memiliki bangunan sendiri 

sejak tahun 2003.
1 

Kepala KUA pertama adalah: Burdani Aziz 1984-1989; Sobri Amin 1989-

1993; Mahmud 1993; Wasito 1993-1997; A. Junaidi Hanan 1997-2000; Drs. H. 

Bukri 2000-2001; Drs. Moh. Komarudin 2001-2006; Drs. Nur Hariyanto 2006-

2008; Puji Purwanto Adung, S.Ag. 2008-2011; H. SD. Eryansyah, S.Ag. 2011-

2015; Herman Fahri, STh.I. 2015 s.d sekarang.
2
 

2. Visi dan misi  

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Baradatu yang taat beragama, rukun, 

cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. 

 

                                                           
1
 Herman fahri,  kepala KUA Baradatu, wawancara 27 januari 2017 

2
 Tim Penyusun Bahan Pembinaan, Revisi Buku Sejarah Umum Kua Baradatu,2015, 

h.1. 
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b.  Misi 

1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama. 

2) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. 

3) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. 

4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 

5) Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3
 

3. Pembagian Tugas KUA Baradatu Kabupaten Waykanan 

KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah 

Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten   

Waykanan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-

tugasnya meliputi: 

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 

b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam 

bidang keagamaan. 

c. Bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  tugas  KUA Kecamatan. 

d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama 

Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. 

                                                           
3
 Ibid,.h.2. 
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e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).
4
 

1. Kepala KUA 

a. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, 

rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Kecamatan dan 

melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah Kecamatan; 

c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi; 

d. Sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai 

wali; 

e. Menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh KantorUrusan 

Agama; 

f. Pembinaan lembaga sosial keagamaan. 

2. Pengadministrasian Kepenghuluan 

a. Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah, 

rujuk; 

b. Mencatat data nikah dan rujuk; 

c. Mengisi buku akta nikah dan rujuk; 

d. Menyampaikan kutipan akta nikah kepada pembantu pengulu; 

e. Menyebarluaskan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan perkawinan; 

f. Memberikan pelayanan penasehatan perkawinan; 

                                                           
4
  Ibid., h.3 
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g. Mewakili PPN dalam melaksanakan nikah; 

h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 

3.   Penyusun Bahan Pembinaan 

a. Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah, 

rujuk; 

1) Mencatat data nikah dan rujuk 

2) Mengisi buku akta nikah dan rujuk 

3) Menyampaikan kutipan akta nikah kepada Pembantu Penghulu 

b. Membubuhkan paraf; 

c. Bertanggung jawab atau pengeluaran rekomendasi; 

d. Mengatur rumah tangga kantor meliputi; 

1) kebersihan dan kerapihan kantor 

2) Mengatur tata ruang kantor 

3) Memelihara barang-barang inventaris kantor 

4) Menata arsip dan file pegawai 

4.   Pengadministrasian Keuangan 

a. Menerima, menyimpan dan menyetorkan biaya pencatatan nikah dan 

rujuk pada buku tabelaris dan buku kas pembantu lainnya; 

b. Membantu laporan bulanan berkaitan dengan penyetoran biaya nikah dan 

rujuk; 

c. Membukukan keuangan nikah dan rujuk kedalam buku kas tabelaris, kas  

umum, dana dik/operasional, kas bom badget dan dana PUMC; 
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d. Bertanggung jawab keluar masuknya keuangan; 

e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan. 

5.   Tugas Penghulu Muda 

a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.. 

b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan. 

c. Meneliti data kebenaran calon pengantin, wali nikah dan saksi di balai. 

d. Meneliti kebenaran rujuk dan saksi. 

e. Menganalisis kebutuhan konseling/penasehatan calon pengantin. 

f. Menyusun materi pelaksanaan konseling/penasehatan calon pengantin. 

g. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasehatan calon pengantin. 

h. Memberikan penasehatan konsultasi nikah atau rujuk. 

6.   Tugas Tenaga Wiyata Bakti (Honorer) 

a. Menyiapkan bahan peralatan kerja; 

b. Membersihkan ruangan kerja dan halaman kantor; 

c. Menyiapkan minuman karyawan KUA; 

d. Menaikan dan menurunkan bendera; 

e. Membuka dan menutup pintu KUA; 

f. Mengantarkan surat undangan; 

g. Penanggung jawab buku tamu. 

7.   Tugas Penghulu Madya 

a. Memimpin pelaksanaan akad nikah atau rujuk melalui proses menguji 

kebenaran syarat dan rukun nikah. 
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b. Menerima dan melaksanakan tauqil walinikah/ tauliyah walihakim. 

c. Memberikan khutbah/nasehat/do’a nikah/rujuk. 

d. Memandu pembacaan sighat taklik talak. 

e. Menyusun dan memberikan materi penasehatan konsultasi nikah/rujuk. 

f. Melakukanj konseling kepada kelompok kelularga sakinah. 

g. Mengembangkan metode  penasehatan, konseling dan pelaksanaan 

nikah/rujuk. 

h. Mengembangkan sistem pelayanan nikah/rujuk. 

i. Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk. 

j. Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat. 

k. Melakukan koordinasi kegiatan llintas sektoral dibidang kepenghuluan. 

4. Struktur Organisasi 

Setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, dan lembaga-lembaga yang 

lain memiliki struktur organisasi yang jelas, agar masing-masing mengetahui 

fungsi jabatan masing-masing dan hasil lembaga yang didirikan akan terarah 

dalam melaksanakan program kerja lembaga. Di bawah ini adalah tabel data 

pegawai Kantor Urusan Agama Baradatu Kabupaten Waykanan: 
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Tabel 1.   

Data Pegawai Kantor Urusan Agama Baradatu Kabupaten Waykanan 

NO. NAMA NIP PENDIDIKAN GOL JABATAN 

1. Herman Fahri, STh.I. 197911302005011002 S1 III/c Kepala KUA 

2. Taufik Rahman, SAg. 196909112005011003 S1 IV/a Penghulu Madya 

3. 
Syahrul Muharomi, 

S.H.I. 
197912042008011008 S1 III/c Penghulu Muda 

4. Sulastri, S.Pd.I. 197006011992032004 S1 III/c 
Penyusun Bahan 

Pembinaan 

5. Ira Kartika, S.H.I. - S1 - Honorer 

6. Binti Mahmudah 198402252007012002 S1 III/b Staf 

7. Siti Sholikah 198110102007102005 S1 III/c Staf 

Sumber : Dokumentasi, data pegawai KUA Baradatu tahun 2016 

 

B. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pada Kursus Calon Pengantin Di 

KUA Baradatu 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kursu Calon Pengantin 

Penyelenggaraan Suscatin di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan pertama kali 

dilaksanakan pada tanggal 10 November 2003, dan sejak saat itu Suscatin dilaksanakan 

setiap tiga bulan sekali.
5
 Suscatin dilaksanakan dalam waktu satu hari, sehingga tidak 

terlalu menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari para peserta Suscatin.  

                                                           
5
 Herman Fahri, Kepala KUA baradatu, Wawancara dengan penulis  tanggal 27 januari 2017 
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Tetapi pada pelaksanaannya KUA Baradatu Kabupaten Waykanan juga sering 

menyelenggarakan Suscatin diluar jadwal rutin tersebut (tiga bulan).
6
 Hal tersebut 

dikarenakan dalam rentang waktu selama tiga bulan banyak pasangan calon pengantin 

yang mau menikah dan tidak bisa diundurkan maupun dimajukan tanggal 

pernikahannya, karena biasanya jauh-jauh hari sebelumnya mereka telah menetapkan 

tanggal secara bersama-sama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga 

perempuan. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Baradatu seringkali dilakukan 

sepuluh hari sebelum hari pernikahan, dan tidak terjadwal karena melihan kondisi 

pendaftar calon pengantin.
7
 

Adapun pelaksanaan Suscatin bertempat di aula Kantor Urusan Agama 

Baradatu Kabupaten Waykanan dengan alamat terletak di Jalan Ahlina Dusun IV 

Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
8
 

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon 

pengantin, sebagai berikut: 

a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA  

b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia  KUA 

Kecamatan Baradatu; 

                                                           
6
 Ibid., 

7
 Syahrul Muharomi, Penghulu Muda, Wawancara dengan penulis 27 januari 2017 

8
 Syahrul Muharomi, Penghulu Muda KUA Baradatu, Wawancara dengan penulis 5 Februari 

2017 
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c) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan 

(P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA  dan 

diserahkan kepada petugas  untuk pemeriksaan data atau crosscheck data; 

d) Petugas KUA mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu 

pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.
9
 

Berdasarkan hasil observasi Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA 

Baradatu dilaksanakan 10 hari sebelum hari pernikahan ,kursus calon pengantin 

dilaksanakan hanya dalam sehari sekitar 3-4 jam, Bahkan  suscatin dilaksanakan 

tidak sesuai dengan aturan yang diterbitkan ,  dilakukan kurang lebih hanya satu 

jam saja. Itupun tidak dalam waktu khusus dengan modul dan simulasi sesuai 

dengan ketentuan pelaksanaannya hanya disisipkan sepintas pada waktu 

pemeriksaan berkas nikah (rafa’).  

Dengan waktu yang sesingkat itu, tentu tujuan dari diterbitkannya peraturan 

tentang suscatin ini belum dapat tercapai.
10

 

2. Peserta  dan Narasumber Kursus Calon Pengantin 

a. Pembimbing dalam kursus calon pengantin 

Pembimbing dalam kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Baradatu ada tiga orang yaitu Kepala KUA, Penghulu Muda, dan 

Penghulu Madya. Pembimbing di KUA Baradatu disebut sebagai Narasumber. 

                                                           
9
 Binti Mahmuda, Staf Pencatat Nikah, Wawancara dengan penulis 27 januari 2017 

10
 Observasi tanggal 1 februari 2017  
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Secara akademis pembimbing harus memeiliki wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang luas, serta memiliki kemampuan dalam bidangnya dan 

melayani berbagai permasalahan dari para calon pengantin khususnya dalam 

bidang keagamaan dan bidang undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta 

pengetahuan lainnya yang dapat membantu  lebih mudah dalam penyampaian 

materi dalam proses memberikan bimbingan pada calon pengantin. Jadi dari 

segi pengetahuan yang profesional setiap pembimbing mempunyai 

kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik. 

Pembimbing kursus calon pengantin berharap semua calon pengantin yang 

mengikuti kursus calon pengantin dapat membina keluarga  mereka dengan 

baik dan benar . 

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Taufik Rahman, S.Ag  beliau 

adalah salah satu pembimbing kursus calon pengantin di KUA Baradatu. 

“ kami pembimbing kursus calon pengantin berharap dengan adanya 

program kursus calon pengantin, para calon pengantin mempunyai bekal 

dalam membina rumah tangga ,dan memberikan pengetahuan mereka 

tentang keluarga sakinah, mawaddah warahmah.”
11

 

 

b. Peserta  kursus calon pengantin 

Peserta program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagian besar 

merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 

para pasangan muda yang sudah mendaftar diKUA Baradatu Kabupaten 

                                                           
11

 Taufi Rahman, Penghulu KUA baradatu, Wawancara dengan penulis  tanggal 27 januari 

2017 
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Waykanan maupun mereka yang sedang merencanakan mau menikah.
12

 Salah 

satu pasangan calon pengantin tersebut (baik pihak laki-laki maupun perempuan) 

merupakan penduduk Baradatu Kabupaten Waykanan. Peserta kursus calon 

pengantin yang bukan merupakan pasangan muda yang mau menikah juga 

diperbolehkan mengikuti program Suscatin ini, diantaranya mereka adalah orang-

orang yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya 

baik janda (pihak perempuan yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) 

maupun duda (pihak laki-laki yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) 

yang pihak janda maupun duda telah menjadi calon pengantin lagi maupun 

mereka yang belum berkeinginan untuk menikah kembali (masih memutuskan 

untuk hidup  sendiri). Para orangtua dari calon pengantin juga sering ikut 

mendampingi anak-anaknya, sebagai bentuk dukungan kepada putera-puteri nya 

untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Baradatu Kabupaten Waykanan.  

Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagian besar diikuti oleh para 

pasangan calon suami isteri, laki-laki maupun perempuan yang masih sendirian 

dan mereka yang pernah gagal membina rumah tangga serta beberapa orangtua 

dari mereka kadang-kadang juga mengikuti program ini. 

Setiap pelaksanaan Suscatin selalu diikuti oleh para calon pengantin dengan 

jumlah yang relatif banyak, ini menunjukkan animo masyarakat dalam hal ini 

                                                           
12

 Herman Fahri, Kepala KUA baradatu, Wawancara dengan penulis  tanggal 27 januari 2017 
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calon pengantin yang cukup tinggi. Keinginan masyarakat untuk mengikuti 

suscatin ini karena mereka ingin mengetahui tentang cara cara pernikahan, dan 

mengikuti prosedur bahwa sebelum menikah harus mengikuti program kursus 

calon penganantin
13

. Adapun peserta Suscatin yang dijadikan sampel pada 

penelitin ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  

Daftar peserta Suscatin KUA Baradatu Kabupaten Waykanan Yang  

Dijadikan Sampel Pada Penelitian Ini 

NO NAMA                   ALAMAT 

1 Fatonah Baradatu 

2 Tuslam Baradatu 

3 Isawati Baradatu 

4 Jun Baradatu 

5 Ernawati Baradatu 

6 Mat lias Natar 

7 Mita Sari Baradatu 

8 Wanto Baradatu 

9 Hartini Baradatu 

10 M.Khafid Aris Kasui  

 

3. Materi kursus calon pengantin 

Dari hasil penelitian lapangan, penulis menemukan pelaksanaan kursus calon 

pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu yaitu memeberikan 

materi kursus calon pengantin. Adapun materi kursus calon pengantin yang 

diberikan yaitu : 

                                                           
13

 Wawancara Fatonah dan Tuslam, peserta SUSCATIN pada tanggal 30 januari 2017  
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a. Tata cara dan prosedur perkawinan. 

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan 

oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. 

Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, dengan 

waktu 2 jam pelajaran (JPL), adapun materi-materinya antara lain: 

Persyaratan Administrasi : 

1).  Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing masing : 

a) Keterangan untuk Nikah (Model N1). 

b) Keterangan asal usul (Model N2). 

c) Surat persetujuan mempelai (Model N3). 

d) Surat keterangan orang tua (Model N4). 

e) Surat pemberitahuan untuk nikah (Model N7). 

2).  Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar.  

3).  Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
14

. 

Sebelum proses pelaksanaan suscatin dilaksanakan, peserta suscatin harus 

terlebih dahulu mendaftarkan diri di KUA Baradatu dengan membawa 

pesyaratan yang telah ditentukan diantaranya memberikan : 

a. Fotocopy KTP 

b. Fotocopy Kartu Keluarga 

c. Rekomendasi numpang nikah bagi calon pengantin pria apabila calon 

pengantin pria berasal dari luar Kecamatan Baradatu 

d. Menyerahkan slip setoran yang telah di validitasi Bank bila menikah 

diluar Balai Nikah. 

                                                           
14

 Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, h. 6. 
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e. Menyerahkan akte cerai Asli untuk Catin janda / Duda dan bagi Janda / 

Duda Cerai Mati dilengkapi dengan surat kematian dari Desa / kelurahan 

dan harus sudah lepas masa idah. 

f. Bagi TNI / POLRI, selain memenuhi syarat diatas juga harus melengkapi 

dengan surat izin kawin (SIK) dari kesatuannya. 

g. Menyerahkan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 

lembar, serta 4 x 6 sebanyak 1 lembar.
15

 

Untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai 

dan Penetapan / Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda / Janda yang 

ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) 

dari  Desa / Kelurahan  dan  harus sudah lepas dari masa idah. 

Untuk warga negara asing (WNA) syarat-syaratnya adalah : 

1) Calon suami / istri yang WNI terlebih dahulu melengkapi surat-surat yang 

tersebut dalam persyaratan administrasi. 

2) Calon suami / istri WNA yang bervisa Turis atau untuk keperluan 

menikah saja harus melengkapi ; Photocopy buku Passport, Surat Tanda 

Melapor Diri dari Pores / Polda, Akta Kelahiran, Surat Keterangan / Ijin 

dari Kedutaan atau Perwakilan Diplomatik. 

3) Calon suami / istri WNA yang bervisa kerja atau sebagai Tenaga Kerja 

Asing, selain syarat diatas juga harus melengkapi; Surat Keterangan 

Pendaftaran Penduduk Sementara, Keterangan Ijin masuk  Sementara  

                                                           
15

 Ibid., h.7. 
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dari  Imigrasi,  Surat  Model  K.II  dari  Catatan Sipil, Tanda Lunas Pajak 

Asing dan semua surat / dokumen yang tertulis dalam bahasa asing harus 

terlebih dahulu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah 

resmi (memiliki cap dan disumpah). 

Bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah 

mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (UU No.1 Tahun 1974 pasal 

4 ayat: 1). Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin / Wali nikah  

membawa  surat-surat  tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin 

wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. 

Persyaratan tersebut harus diserahakan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah 

akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah 

akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar 

Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad 

nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari 

Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau diwilayah dimana akad 

akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No.9 Tahun 1979 pasal 3 ayat: 2. Selama 

selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak 

nikah,  penyelenggaraan  kursus  calon pengantin (suscatin) dan melengkapi 

kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.
16

 

 

 

                                                           
16

Ibid,. h. 8. 
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b. Materi UU Perkawinan 

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang 

diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang 

undang-undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikan 

materi ini calon pengantin lebih menghormati sebuah perkawinan.  

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar 

pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut 

dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia. 

c. Fiqih Munaqahat 

1. Hukum nikah 

a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai 

biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan 

– keperluan lain yang mesti dipenuhi. 

b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau 

tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. 

c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan 

Karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau 

kemungkinan lain lemah syahwat. 
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d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti 

istrinya atau menyia – nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi 

orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang 

nafsunya tidak mendesak. 

e. Mubah, bagi orang – orang yang tidak terdesak oleh hal – hal yang 

mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. 

2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan/Pernikahan 

a. Mempelai Laki-Laki / Pria 

1. Agama Islam 

2. Tidak dalam paksaan 

3. Pria / laki-laki normal 

4. Tidak punya empat atau lebih istri 

5. Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh 

6. Bukan mahram calon istri 

7. Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi 

8. Cakap hukum dan layak berumah tangga 

9. Tidak ada halangan perkawinan
17

 

b. Mempelai Perempuan / Wanita 

1. Beragama Islam 

2. Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian) 

3. Bukan mahram calon suami 

4. Mengizinkan wali untuk menikahkannya 

                                                           
17

Rasjid  H. Sulaiman. Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algesindo), h.381-383.  
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5. Tidak dalam masa iddah 

6. Tidak sedang bersuami 

c. Syarat Wali Mempelai Perempuan 

1. Pria beragama islam 

2. Tidak ada halangan atas perwaliannya 

3. Punya hak atas perwaliannya 

d. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan 

1. Pria / Laki-Laki 

a. Berjumlah dua orang 

b. Sudah dewasa / baligh 

c. Mengerti maksud dari akad nikah 

d. Hadir langsung pada acara akad nikah 

e. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah : 

1. Ada ijab (penyerahan wali) 

2. Ada qabul (penerimaan calon suami) 

3. Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara. 

4. Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom 

haji/umroh. 

3. Tujuan perkawinan dalam islam 

a. untuk mencukupi ketenangan hidup 

b. untuk memperoleh keturunan yang sah 

c. untuk menjauhi perbuatan yang maksiat terutama zina 
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d. untuk mewujudkan keluarga yang diridhoi allah 

e. untuk memelihara keluarga dari siksa neraka
18

 

4. Hak dan Kewajiban suami dan isteri  

a. Hak isteri  

1. Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. 

2. Hak mendapat perlakuan baik dari suami.  

3. Suami menjaga dan memelihara istrinya. Maksudnya ialah menjaga 

kehormatan istri, tidak menyia-yiakannya, agar selalu melaksanakan 

perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.  

b. Hak suami 

1. Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga 

termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami 

menjalankan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berhubungan 

dengan kehidupan suami istri. 

c. Kewajiban istri 

1. Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh 

norma dan susila. 

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan 

mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah SWT. 

                                                           
18

 Ibid,.h.385. 
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4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda 

keluarga. 

5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan 

nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana. 

d. Kewajiban suami 

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, 

serta menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan dan 

kesejahteraannya. 

2. Memberi nafkah sesuai kemampuan serta mengusahakan keperluan 

keluarga terutama sandang, pangan dan papan. 

3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan 

mendidik anak-anak dengan penuh rasa tanggung jawab. 

4. Memberi kebebasn berfikir dan bertindak kepda istri sesuai dengan 

ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir 

– batin yang dapat mendorong istri berbuat salah. 

5. Dapat mengatasi kedaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan 

tidak berbuat sewenang-wenang. 

6. Psikologi perkawinan dan keluarga. 

 Upaya  mewujudkan  psikologi  perkawinan  suami-isteri  dapat dicapai antara 

lain melalui : 

a.   Adanya saling pengertian. 
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Diantara suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang 

keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing 

kelebihan dan kekurangan. 

b.   Saling menerima kenyataan. 

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam 

kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada 

kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar. hasilnya barulah 

melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami 

atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas. 

c.   Saling menyesuaikan diri. 

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha 

untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta 

mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam 

lingkungan keluarga. 

d.   Memupuk rasa cinta. 

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-isteri 

senantiasa berupaya memumpuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, 

menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. 

e.   Melaksanakan azas musyawarah. 

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan 

isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap 
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terbuka lapang dada, jujur, mau menerima dan  memberi  serta  sikap  tidak  mau  

menang  sendiri  dari  pihak suami maupun isteri. 

f.   Suka memaafkan. 

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas 

kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan 

sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-isteri yang tidak jarang 

dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada 

perceraian. 

g.   Berperan serta untuk kemajuan bersama. 

Masing-masing suami-isteri harus berusaha saling membantu pada setiap 

usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi 

kebahagiaan keluarga.
19

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya 

terdiri dari ayah, ibu dan anak (nuclear family) akan tetapi menyangkut hubungan 

persaudaraan yang lebih besar lagi (extended family), baik hubungan antara 

anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. 

a.   Hubungan Antara Anggota Keluarga. 

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari 

masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga harus terjalin dengan 

baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak 

keluarga isteri, demikian juga isteri harus baik dengan keluarga pihak suami. 

                                                           
 19 Badan penyuluhan pelestarian pernikahan BP4, h. 10-11 
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b.   Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. 

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya 

merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh 

karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak 

mendapatkan perhatian. 

Menurut hasil wawancara penulis kepada sampel yang telah mengikuti kursus 

calon pengantin, mereka merasakan manfaat dari SUSCATIN yang diadakan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu. Materi yang diberikan oleh 

pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga , 

dengan mengikuti kursus calon pengantin juga para peserta lebih memahami arti 

sebuah pernikahan. Banyak peserta SUSCATIN setelah mengikuti program 

tersebut mendapatkan ilmu yang belum pernah didapatkan sebelumnya.
20

 

Hasil penelitian lapangan penulis menunjukan bahwa pada proses kursus 

calon pengantin pemberian materi pada saat kursus calon pengantin hanya 

beberapa materi yang disampaikan secara mendetail diantaranya materi tentang 

prosedur perkawinan, fiqih munaqahat, selain itu beberapa materi hanya sekilas 

saja disampaikan kepada peserta bahkan ada materi yang tidak disampai .
21

 

Proses pemberian materi pada saat kursus calon pengantin tidak sesuai dengan 

kurikulum dan silabus kursus calon pengantin. 

 

                                                           
20

 Wawancara Jun dan Isa pada tanggal 30 januari 2017 
21

 Observasi tanggal 3 februari 2017 
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4. Metode Penyampaian Materi 

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu methodus yang berarti cara. Dalam bahasa 

Yunani methodhus berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara 

yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian 

metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara 

terarah dan mencapai hasil yang maksimal.
22

  

Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin adalah: 

1)  Metode ceramah 

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi- materi kepada peserta 

kursus calon pengantin tersebut secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar 

materi-materi dapat tersampaikan dengan baik dan mudah untuk dipahami oleh 

peserta.
23

 

2) Metode diskusi dan tanya jawab 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang 

disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode 

ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses kursus calon 

pengantin. 

                                                           
22

Taufik Rahman, Penghulu Madya wawancara penulis tanggal 27 januari 2017 
23

Herman fahri, Ketua KUA wawancara tanggal 1 februari 2017 
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Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh 

pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah. 

 “Metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya 

jawab jika ada yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan oleh pemberi 

materi”.
24

 

“Metode yang digunakan ya dengan ceramah dan nanti dibuka juga sesi tanya 

jawab setelah materi disampaikan jika ada materi yang belum dimengerti .”
25

 

 

Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam kursus calon pengantin tetapi 

calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif, agar terjadi umpan balik 

antara pembimbing dan peserta. 

5.  Tujuan Kursus Calon pengantin 

Tujuan diadakan nya kursus calon pengantin ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah 

tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT).
26

  

Menurut Taufik Rahman selaku penghulu madya dan pembimbing dalam kursus 

calon pengantin manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakan langsung oleh 

pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan 

menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami 

istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga. 

Begitu pula dengan Syahrul Muharom selaku penghulu muda dan pembimbing 

SUSCATIN mengatakan “dengan adanya kursus calon pengantin ini diharapkan para 

CATIN memiliki bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan para CATIN 

memiliki kesiapan bukan hanya dari segi fisik, materi melaikan para CATIN juga 

memiliki kesiapan dari segi mental.”
27

 

                                                           
24

 Erna wati dan Mat Lias, Peserta Suscatin Wawancara pada tanggal 3 Februari 2017 
25

 Hartini dan M. Khafid Haris, Peserta Suscatin Wawancara pada tanggal 3 februari 
26

 Herman fahri,  kepala KUA Baradatu, wawancara 27 januari 2017 
27

 Syahrul Muharomi, penghulu muda, Wawancara tanggal 1 februari 2017 
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Para peserta kursus calon pengantin juga merasakan manfaat setelah mengikuti 

program ini. 

“ saya setelah mengikuti kursus calon pengantin, saya yang tadi nya tidak 

mengerti tentang UU perkawin, Fiqih munakahat dll saya sedikit  sedikit paham 

tentang materi itu setelah mengikuti kursus tersebut dan saya juga menjadi lebih siap 

untuk mengarungi rumah tangga”
28

 ujar wanto saat diwawancarai penulis.   

 

7. Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat 

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Begitu pula dengan program Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Baradatu. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan 

Baradatu terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan 

bagi calon pengantin: 

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah  

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor 

pendukung yang menjadikan proses Kursus Calon Pengantin berjalan efektif, 

berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti. 

 “Ya kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang 

berkompenten dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, uu perkawinan 

dan juga metode penyampaian materi yang sangat sederhana sehingga mudah 

dipahami oleh para peserta”.
29

 

                                                           
28

 Wanto dan mita sari peserta kursus calon pengantin, wawancara tanggal 30 januari 2017 
29

Syahrul Muharomi, Penghulu Muda, wawancara tanggal 27 januari 2017  
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 Dari pernyataan bidang kepenghuluan Bapak Syahrul Muharomi KUA 

Kecamatan Baradatu  dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya 

layanan Kursus Calon Pengantin yang ada di KUA Kecamatan Baradatu adalah 

sebagai berikut;  

a. Antusiasme peserta Program Kursus Calon Pengantin cukup diminati oleh 

calon pasangan pengantin Semua yang hadir dalam program ini menyimak 

dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan 

peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu 

bertanya mengenai persoalan pernikahan.  

b. Metode penyampaian yang sangat sederhana Metode yang disampaikan 

oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya 

jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang 

lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-

maisng individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta 

Kursus Calon Pengantin membuat suasana  tenang dan nyaman. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kursus Calon 

Pengantin. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel 

faktor penghambat terlaksananya Implementasi Suscatin, berikut kutipan 

wawancara peneliti dengan bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Baradatu.  

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan 

calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang 
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ditargetkan. Dikarenakan peserta Suscatin masih ada yang berkerja lalu 

terbatasnya waktu dalam pemberian materi”. 
30

 

 

“ Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini 

adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini, materi 

nya kurang lengkap”.
31

 

 

 

Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan 

pranikah di KUA Kecamatan Baradatu yaitu:  

a. Sarana dan prasarana yang sangat minim Kantor Urusan Agama 

Kecamataan Baradatu tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan 

Kursus Calon Pengantin.  

b. Materi Kursus Calon Pengantin yang kurang lengkap dan tidak sesuai 

dengan kurikulum dan silabus Kursus Calon Pengantin. 

c. Kurang disiplinnya peserta Peserta Kursus Calon Pengantin datang tidak 

tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan 

data.  

d. Keterbatasan waktu Pemberian materi saat Suscatin menyebabkan 

terbatasnya metari yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi 

peserta yang megikuti Suscatin.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak KUA bahwa 

waktu Suscatin yang dilakukan KUA Baradatu hanya satu hari saja selama 2-3 jam, 

Seharusnya Suscatin diadakan selama 3 hari. 

                                                           
30

 Taufik Rahman, Penghulu Madya, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2017 
31

 Syahrul Muharomi, Penghulu Muda, Wawancara pada tanggal 27 Januari 2017 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING PADA KURSUS CALON 

PENGANTIN (SUSCATIN)  

 

A.  Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin 

Berdasarkan intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

No.DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin menginstruksikan  agar 

para calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mengikuti 

kursus calon pengantin.  

Dalam upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten 

Way Kanan dengan sasaran yakni keluarga yang hendak menikah. Peran 

SUSCATIN sangat penting untuk menangani masalah perkawinan yang selalu 

timbul dan sering berdampak pada perpecahan keluarga, jumlah problem 

manusia semakin tinggi ditengah arus globalisasi yang semakin cepat. Kehadiran 

SUSCATIN menjadi cukup penting karena kebutuhan manusia untuk 

mendapatkan bantuan dalam penyelesaian persoalan mereka juga meningkat. 

Meskipun peran Suscatin dalam konteks perkawinan ini, bukanlah sebuah akhir 

dari keputusan hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, penasehatan, 

pembinaan dan usaha-usaha untuk tetap melestarikan perkawinan sangat 

membantu masyarakat. Sebagai mana dalam persepektif hukum islam, 

perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat sehingga perceraian, meskipun 

diperbolehkan  oleh Allah SWT. 
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Upaya dan usaha suscatin salah satunya adalah menurunkan terjadinya 

perselisihan serta perceraian, pernikahan dibawah umur, pernikahan tidak tercatat 

dan menyiapkan mental para calon pengantin agar lebih siap menjalani 

kehidupan yang baru dalam membina sebuah keluarga. Berdasarkan kaidah ini, 

ketika terdapat dua hal yang sama-sama dikehendaki untuk dicegah, maka 

pencegahan itu dilakukan terhadap salah satunya prioritas. Sebab itu lah 

penasehatan mengupayakan kemaslahatan dalam perkawinan supaya tidak terjadi 

mudharat (perceraian, KDRT, dan sebagainya) sebagai cara yang terbaik untuk 

menjaga keutuhan rumah tangga. Penasehatan, pembinaan, dan pelestarian 

perkawinan yang dilakukan oleh suscatin sesungguhnya sebagai langkah 

preventif agar tidak terjadi runtuhnya pernikahan. 

Disisi lain sebagai mediator, pembinaan dan runtuhnya keluarga, dengan 

demikian juga sebagai sarana edukasi  kepada masyarakat. Proses edukasi ini 

misalnya, dilakukan oleh Suscatin saat memberikan ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon pengantin. Cara ini setidaknya 

dilakukan agar calon pengantin memiliki pengetahuan dan gambaran seperti 

apakah kehidupan yang akan dilalui oleh mereka. Bahwa perkawinan tidak 

semata-mata untuk memenuhi atau mensah kan hubungan seksual suami istri, 

tetapi agar memeproleh kebahagian dan kesempurnaan sebagai manusia. Karena 

itulah setiap usaha-usaha untuk memenuhi keinginan tersebut perlu disambut 

dengan baik dan perhatian. 
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Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang mengajarkan 

adanya tanggung jawab kebersamaan antara keduanya untuk saling menjaga, 

melengkapi, menerima kenyataan, musyawarah, suka memaafkan, dan lain 

sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan pondasi pengetahuan yang ditanamkan 

oleh calon pengantin maupun suami istri yang bermasalah. Dengan berbekal ilmu 

pengetahuan, maka didalam keluarga bisa menyelesaikan masalah rumah tangga 

denga lebih mudah karena pengalaman empiris yang menunjang wawasan yang 

didapatkan melalu kursus calon pengantin. 

 Masalah dan pengetahuan minim tersebut maka kondisi yang tidak 

diinginkan bisa saja terjadi. Dan hal inilah yang menjadikan KUA melakukan 

pembinaan dan bimbingan pernikahan (Kursus Calon Pengantin) didalam 

menciptakan situasi yang dibutuhkan oleh keluarga dalam menciptakan keluarga 

yang baru dengan memberikan bekal  yang baik. 

Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis terlihat bahwa kursus 

calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Baradatu menerapkan bimbingan dan 

konseling karena sebelum melakukan kursus calon pengantin, para CATIN harus 

melakukan prosedur yang telah ditentukan.  Hal ini berkaitan dengan bantuan 

yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi 

yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap 

usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, 

mengembangkan arah pandangnya sendiri, membuat pilihan sendiri dan 

membuat bebannya sendiri.  
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Selain itu bantuan yang berarti bimbingan, harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Adanya tujuan yang jelas untuk apa pertolongan itu diberikan. 

2. Harus terencana. 

3. Berproses dan sistematis (melalui tahapan tertentu). 

4. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu. 

5. Dilakukan oleh ahli (mempunyai pengetahuan tentang bimbingan). 

6. Dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari pemberian bantuan. 

 Dari keterangan diatas pada proses pelaksaan kursus calon pengantin di 

Kua Baradatu sudah  memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa dikatakan 

bimbingan. 

Implementasi bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin ini 

adalah adanya sebuah bimbingan atau penasehatan pada individu yang tujuan nya 

mengaktualisasikan potensi setiap individu atau mengantisipasi masalah yang 

dialaminya, melalui sistem pemberian pengetahuan baru tentang pernikahan dan 

akan mengusahakan adanya perilaku positif dan pemikiran yang baru yang 

berdampak pula pada kehidupan keluarganya. Sebagian kecil kisah kehidupan 

telah menunjukan kepada kita bahwa tidak mudah mengayuh bahtera rumah 

tangga, tidak cukup hanya diawali dengan keinginan  untuk menikah belaka. 

masalah-masalah perselisihan yang banyak dihadapi keluarga.  
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Adapun langkah-langkah dalam kegiatan bimbingan konseling seperti yang 

dibahas dalam bab sebelumnya yakni: 

a. Membangun hubungan 

Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling, karena 

klien dan konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional 

sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Pada tahap ini, seorang 

pembimbing perlu mengetahui sejauh mana kesiapan catin dalam mengikuti 

kegiatan suscatin ini dengan cara menanyakan hal yang ringan seperti identitas, 

kesiapan secara materi dan mentalnya. 

b. Identifikasi dan Penilaian Masalah 

Apabila hubungan konseling telah terjalin baik, maka langkah selanjutnya 

adalah memulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti 

apa yang menjadi ukuran  keberhasilan konseling. Pada tahapan ini biasanya 

pembimbing suscatin memberikan masukan masukan menegenai problem – 

problem dalam rumah tangga yang biasa terjadi seperti ekonomi keluarga, 

keterlibatan orang ketiga, kurangnya kepercayaan antara suami istri. 

Pada proses pelaksanaa kursus calon pengantin juga terdapat prinsip 

prinsip bimbingan yang diterpkan didalam nya, Bimbingan diperuntukkan bagi 

semua indivivu, prinsip ini berarti  bahwa bimbingan diberikan kepada semua 

individu atau peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak 

bermasalah, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini pendekatan yang 

digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada 
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penyembuhan, prinsip yang kedua adalah Bimbingan menekankan hal yang 

positif, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan  

kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun 

pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang 

untuk berkembang. Dan prinsip selanjut nya adalah Bimbingan berlangsung 

dalam berbagai setting (adegan) kehidupan. Pemberian layanan bimbingan tidak 

hanya berlangsung disekolah, tetapi juga dilingkungan keluarga, perusahaan atau 

industri, lembaga-lembaga pemerintah/swasta, dan masyarakat pada umumnya. 

Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, 

sosial, pendidikan, dan pekerjaan. 

Pada pelaksanaa kursus calon pengantin semua prinsip yang paparkan 

diatas diterapkan dalam proses suscatin, karena tujuan diadakan nya kursus calon 

pengantin yang bisa diikuti semua peserta tanpa pengecualian bertujuan untuk 

mengembangkan pontesi individu agar lebih berkembang, dan kursus calon 

pengantin juga memberikan suatu pengetahuan untuk bekal dan arahan untuk 

melangsungkan kehidupan yang baru. 

B. Faktor Penghambat Implementasi Bimbingan dan Konseling pada Kursus 

Calon Pengantin 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA di bidang 

Kepenghuluan menyimpulkan bahwa faktor penghambat terlaksananya 

Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada kursus calon pengantin adalah 

peserta SUSCATIN datang terlambat bahkan tidak hadir, faktor dominan yang 
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menghambat proses Suscatin ini adalah sarana dan prasarana yang minim untuk 

menunjang kegiatan ini. 

Sebagai sebuah intuisi yang meemberikan pelayanan kepada masyarakat 

dapat dipastikan bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan. Demikian pula 

dengan implementasi bimbingan dan konseling pada kursus calon pengantin di 

KUA Baradatu yang memebrikan pelayanan kepada masyarakat Baradatu.  

Faktor –faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan kursus 

calon pengantin memeberikan cerminan bahwa intuisi ini berjalan diatas 

dinamika yang dimiliki. Meskipun berbagai faktor pendukung menstimulus 

tugas-tugas suscatin, tidak terelakkan bahwa suscatin yang dilaksanakan 

dikecamatan Baradatu mengalami hambatan-hambatan yang menghambat 

implementasi bimbingan konseling pada kursus calon pengantin. 

Hambatan itu, karena belum optimalnya kinerja pelaksanaan suscatin. Dari 

pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, implementasi bimbingan 

konseli pada kursus calon pengantin belum bercalan optimal karena koordinasi 

yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. 

meskipun keberadaan suscatin telah lama di Baradatu tapi banyak 

masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini atau bahkan tidak 

mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena buruknya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pelaksana suscatin kepada masyarakat. anggapan lain mengenai 

suscatin oleh masyarakat karena lembaga ini dinilai  tidak mampu dalam 

menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat memenfaatkan nya. Hal 
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ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh suscatin 

kecamatan baradatu, beberapa staf atau penasehat perkawinan tidak memiliki 

latar belakang dunia pendidikan menegnai mediasi, bimbingan konseling . 

Penerapan bimbingan konseling pada kursus calon pengantin belum berjalan 

secara optimal dikarenakan pembimbing suscatin kurang memahami apa itu 

bimbingan konseling.  

Keadaan ini membuat suscatin di KUA Baradatu  tidak mampu secara 

optimal mengeksplorasi dan menerapkan bimbingan konseling pada proses 

pelaksaanan kursus berlangsung.  

Hal-hal lain yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

implementasi bimbingan konseling pada kursus calon pengantin di KUA 

Kecamatan Baradatu yaitu:  

 sarana dan prasarana yang belum memadai Kantor Urusan Agama 

Kecamataan Baradatu memiliki keterbatasan sarana contoh nya ketika 

pembimbing ingin menampilkan materi menggunakan LCD , peserta hanya 

mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh pembimbing tidak bisa melihat 

langsung materi materi dilayar  LCD, hal ini membuat para peserta sedikit jenuh 

dalam proses kursus calon pengantin dan tidak bisa menyerap materi yang 

disampaikan secara utuh. 

 Materi kursus calon pengantin yang kurang lengkap, dan Tidak 

menyampaikan materi psikologi pernikahan dalam proses Suscatin karena 

pemateri khusus dibidang psikologi belum ada.  
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Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan 

pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara 

menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina 

keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua 

materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam 

menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.  

Kurang disiplinnya peserta Peserta bimbingan pranikah datang tidak tepat 

waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data.  

Keterbatasan waktu Pemberrian kursus calon pengantin. Pembimbing  

diberikan waktu hanya 2 jam, ini menyebabkan terbatasnya metari yang 

diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang megikuti bimbingan 

kursus untuk berdialog lebih berhak. Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan kepada pihak KUA bahwa waktu bimbingan kurang, Seharusnya 

bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka 

KUA Kecamatan Baradatu melakukan kursus satu hari saja selama 2 jam.  Hal 

tersebut yang membuat banyak nya materi yang tidak tersampaikan kepada 

peserta kursus calon pengantin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang  implementasi bimbingan dan 

konseling pada kursus calon pengantin KUA Kecamatan Baradatu Kabupaten 

Waykanan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi bimbingan pada suscatin adalah berupa bimbingan kepada  

masyarakat yang akan melaksanakan nikah, pihak KUA Kecamatan telah 

membuat tabel prosedur pernikahan yang diletakkan di ruang tamu atau 

ruang recepsionis, agar masyarakat mudah mengetahuinya. Disamping itu 

terpasang papan pengumuman pelaksanaan pernikahan, papan tarif biaya 

nikah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua jenis pengumuman 

diletakkan pada tempat yang mudah dibaca. 

 Implementasi konseling pada suscatin dilakukan oleh seorang 

konselor yang dalam hal ini dilakukan oleh penghulu, proses kursus calon 

pengantin di KUA Baradatu dilakukan sehari selama 2-3 jam. Kursus calon 

pengantin dan bimbingan konseling memiliki tujuan yang sama yaitu 

memberikan pemahaman kepada individu untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya sehingga mampu untuk menghadapi kehidupan yang 

baru, implementasi bimbingan pada kursus calon pengantin berupa 

pemberian nasehat dan pengetahuan baru kepada peserta agar mempunyai 

kesiapan dari segi materi, fisik dan mental, dan peserta memahami sebuah 



80 
 

pernikahan. Dalam kursus calon pengantin juga terdapat beberapa asas asas 

bimbingan konseling. 

Motivasi dan tujuan diadakannya Suscatin bagi KUA adalah 

merespon dan meminimalisir semakin tingginya angka perceraian dan KDRT 

(Kekerasan Dalam Rumah Tangga), memberi bekal kepada calon pengantin 

yang akan melenggang ke jenjang pernikahan dengan materi dasar 

pengetahuan dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. 

Sedangkan motivasi dan tujuan para peserta Kursus Calon Pengantin 

(Suscatin) adalah mendapatkan bekal tentang materi dasar pengetahuan dan 

keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. 

Adapun dasar hukum dilaksanakannya Suscatin adalah Keputusan Menteri 

Agama (KMA) No. 477 Tahun 2004, yaitu Pemerintah mengamanatkan agar 

sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin harus diberikan 

wawasan terlebih dahulutentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus 

Calon Pengantin (Suscatin). Kemudian menyusul keluarnya Surat Edaran 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE.Dirjen Bimas Islam) 

Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang kursus calon pengantin. Jadi 

semakin kuat alasan KUA untuk mengadakan Kursus Calon Pengantin 

(Suscatin). 

2. Faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pada Kursus 

Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Baradatu 

Kabupaten Waykanan .Terbatasnya tenaga profesional, karena KUA 

Baradatu Kabupaten Waykanan hanya memiliki seorang Penghulu 

Madya dan seorang Penghulu Muda. 

b. Kurangnya pemahaman petugas KUA tentang bimbingan dan konseling 

c. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya 

penasehatan. 

d. Kurangnya disiplin para calon pengantin saat mengikuti suscatin 

e. Keterbatasan waktu dalam memberikan kursus calon pengantin 

sehingga banyak materi yang tidak tersampaikan. 

f. Sarana dan pra sarana yang minim. 

 

B. Saran 

1. Untuk KUA 

Sosialisasi yang lebih intensif pada pelaksanaan rutin (tiga bulan sekali) 

agar masyarakat lebih mengetahui manfaat dan kegunaan Suscatin juga 

penambahan materi yang lebih mendalam dan detail. Memberikan 

penghargaan bagi keluarga atau mengajak mereka yang telah berhasil   

untuk menceritakan kisah kehidupan rumah tangganya sebagai salah satu 

pemberi materi. Suscatin sebaiknya diikuti dengan program-program 

pembinaan berkelanjutan dari KUA agar para peserta dapat terpantau dari 

waktu ke waktu, melibatkan pihak –pihak luar yang memepunyai 
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kompetensi dibidang materi materi yang akan diberikan kepada peserta. 

Dan lebih banyak menerapkan bimbingan dan konseling saat kursus calon 

pengantin agar tujuan yang ingin dicapai bisa terpenuhi secara maksimal. 

2. Untuk Peserta 

Bagi calon pengantin diharapkan pada saat proses pelaksanaan kursus 

calon pengantin hendak nya berperan aktif dan tidak malu untuk bertanya. 

Dan manfaatkanlah program ini untuk memeperdalam ilmu dan 

pengetahuan kita tentang pernikahan agar kita bisa membina keluarga yang 

Sakinah, Mawadah, Warohmah. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA 

1. Kapan berdirinya KUA Kecamatan Baradatu dan bagaimana perkembangan 

nya? 

2. Program apa saja yang telah dilakukan oleh KUA baradatu? 

3. Sejak kapan bimbingan pranikah/kursus calon pengantin (SUSCATIN) 

dilaksanakan di KUA ini? 

4. Apa tujuan dilakukan nya kursus calon pengantin? 

5. Berapa jumlah narasumber/pembimbing SUSCATIN di KUA baradatu ? 

6. Siapa yang menjadi narasumber saat bimbingan kursus calon pengantin? 

7. Usaha apa saja yang dilakukan dalam melakukan kursus calon pengantin di 

KUA ini ? 

8. Materi apa saja yang diberikan pada saat bimbingan kursus calon pengantin? 

9. Sarana apa saja yang diperlukan dalam kursus calon pengantin? 

10. Kendala apa saja yang ditemui dalam bimbingan kursus calon pengantin ? 

11. Apa harapan bapak sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan baradatu 

terhadap kursus calon pengantin ? 

12. Apakah pernah dilakukan evaluasi ketika setalah melakukan suscatin untuk 

kedepan nya? 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMBIMBING SUSCATIN 

1. Sejak kapan bapak menjadi narasumber dalam program kursus calon 

pengantin? 

2. Menurut bapak apa manfaat adanya kursus calon pengantin ini? 

3. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam memberikan kursus calon pengantin? 

4. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin dalam memberikan 

kursus calon pengantin? 

5. Metode apa saja yang digunakan dalam memberikan materi ? 

6. Apa alasan bapak menggunakan metode tersebut? 

7. Apakah dalam bimbingan SUSCATIN ada tanya jawab aktif antara calon 

pengantin dengan pembimbing? 

8. Apakah pada saat kursus calon pengantin ada calon pengantin yang 

mengemukakan ketakutan mereka dalam berumah tangga? 

9. SUSCATIN ini dilakukan dalam berapa hari? 

10. Dalam setiap pertemuan, brapa lama waktu bimbingan suscatin ini dilakukan? 

11. Apakah dalam memberikan kursus calon pengantin menerapkan bimbingan 

dan konseling? 

12. Apa kendala yang ditemui dalam memberikan materi materi kursus calon 

pengantin? 

13. Bagaimana antusias calon pengantin dalam mengikuti program ini? 

14. Menurut bapak apa pengaruh setelah para calon pengantin mengikuti kursus 

calon pengantin? 

15. Apa harapan bapak sebagai pembimbing tentang program kursus calon 

pengantin? 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK SUAMI ISTRI YANG 

PERNAH MENGIKUTI KURSUS CALON PENGANTIN 

1. Apa alasan anda mengikuti kursus calon pengantin ini ? 

2. Bagaimana tanggapan saudara tentang kursus calon pengantin di KUA 

Baradatu? 

3. Materi apa saja yang saudara terima saat kursus calon pengantin di KUA 

baradatu? 

4. Metode apa yang digunakan pembimbing dalam memberikan materi ? 

5. Apakah metode yang digunakan dan materi yang disampaikan bisa saudara 

pahami? 

6. Apakah metode yang digunakan sudah efektif? 

7. Bagaimana tanggapan saudara tentang materi-materi yang disampaikan? 

8. Menurut anda pembimbing sudah menguasai materi, dan mempunyai keahlian 

yang profesional dalam memberikan bimbingan? 

9. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti kursus calon pengantin ini? 

10. Apakah setelah mengikuti SUSCATIN ,saudara menerapkan informasi-

informasi yang didapat dalam membina keluarga? 

11. Manfaat apa yang saudara rasakan setelah mengikuti kursus calon pengantin 

dalam membina keluarga? 

12. Apa harapan anda terhadap program kursus calon pengantin ini? 

 


