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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat 

yang membangun sebuah bangsa. Keluarga mempunyai andil yang besar 

dalam keberhasilan membangun suatu bangsa. Bangsa yang besar itu dapat 

tercermin dari masing-masing keluarganya. Hal tersebut berkaitan dengan 

peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan segala kasih sayang antara 

orang tua terhadap anak nya atau pun sebaliknya. Keluarga juga akan 

memberikan kehangatan, kedekatan, serta rasa aman bagi anak dan anggota 

keluarga lainnya. 

Pernikahan dalam pandangan islam merupakan hal yang sakral. 

Pernikahan dibangun dengan dasar-dasar yang mulia. Ada sebuah cita-cita 

indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan dimasa depan. Jadi, 

pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangung seumur hidup. 

Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan 

untuk tidak berakhir dengan perceraian. Terkecuali karena salah satu diantara 

suami atau isteri wafat. 

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan 

keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang 

selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. 

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga adalah salah satu tujuan 

yang diinginkan oleh islam. Akad nikah yang diucapkan oleh pasangan laki-

laki dan perempuan diharapkan akan bertahan selama-lamanya hingga ajal 

menjemput keduanya, sehingga suami dan istri dapat membentuk keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahma. 

Keluarga dapat dibentuk terlebih dahulu dengan melakukan 

pernikahan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah 

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

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
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kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Allah SWT menciptakan 

manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Allah 

SWT telah menentukan dan memilihkan jodoh untuk setiap masing-masing 

makhlukNya  untuk mereka cari agar menjalin sebuah hubungan dan berlanjut 

pada jenjang yang akan dijalani setiap pasangan yaitu menuju pada 

pernikahan. Setiap orang memperoleh sifat dan karakter yang berbeda-beda. 
1
 

Allah SWT  berfiman dalam QS. Fathir (35): 11, yang berbunyi: 

                           

                              

         

Artinya: “Dan Allah menciptakan kam dari tanah kemudian dari air mani, 

kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan 

perempuan).” 11).
2
 

 

Salah satu cara untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, 

bahagia dan sejahtera, adalah lembaga rumah tangga yang mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam syari’at islam telah 

menyempurnakan ajarannya unt uk mengatur ke ketertiban manusia agar 

mencapai kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi yaitu dengan menetapkan 

“pernikahan” sebagai suatu dasar pertama untuk meletakkan pembangunan 

keluarga yang bahagia.
3
 

Keluarga merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari suami , istri dan 

anak. Dimana mereka mempunyai peran masing-masing dalam keluarga 

tersebut. Setiap orang yang berkeluarga tentunya memiliki tujuan masing-

masing, tak lain halnya dengan pasangan suami istri yang berusaha untuk 

menciptakan hubungan keluarga yang baik, harmonis dan bahagia dalam 

                                                             
1
 A.Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah,Talak, Cerai, dan Rujuk), 

(Bandung: Al-Bayan, cet.Pertama th 1994),hlm.11 
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 Al-Quranulkarim dan terjemahan, (Bogor: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 

2007),hlm. 435 
3
 Fa’rid Ma’ruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia, (Bandung: PT.Al-

Ma’arif,cetakan kedua th 1983),hml.23 
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kehidupan rumah tangganya.Pasangan suami istri diharapkan dapat membina 

hubungan yang baik antara suami, istri dan anak-anak mereka. Karena tujuan 

hidup seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan 

adalah membina bahtera rumah tangga didalam sebuah keluarga yang 

harmonis dan sejahtera. Usaha dalam mengatasi problematika rumah tangga 

dan menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lain hanyalah karena 

Allah yaitu mencapai keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah . 

Pengalaman dalam kehidupan dapat menjadi pedoman seseorang 

bahwa dalam membangun sebuah keluarga itu sangatlah mudah. Namun, pada 

kenyataan membina dan memelihara keluarga untuk mencapai keharmonisan 

dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga sangatlah sulit. Seperti keinginan 

seseorang yang telah mempunyai pasangan dan ingin segera menuju pada 

pernikahan yang diinginkan. Namun setelah beberapa bulan atau beberapa 

tahun, hidup bersama membina sebuah rumah tangga atau keluarga akan 

menghadapi persoalan yang tidak bias diatasi bersama dengan kepala dingin, 

maka percekcokanlah yang akan terjadi.
4
 

Pernikahan yang terlihat merupakan persetujuan hidup yang 

menyenangkan dan membahagiakan bagi pasangan suami dan istri. Ketika 

manusia menghadapi sebuah pernikahan, maka makna sesungguhnya dari 

pernikahan akan dapat dirasakan. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan 

persyaratan untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya pernikahan yang 

Harmonis dan sejahtera.
5
 Pernikahan yang sudah dibina selama bertahun-

tahun tidak menjamin utuh, harmonis dan sejahteranya kehidupan rumah 

tangga seseorang. Terkadang pernikahan yang baru dijalani beberapa bulan, 

pasangan suami istri sudah menghadapi problematika yang besar. Jika antara 

suami dan istri tidak bias mengatasi hal tersebut maka perceraianlah yang akan 

terjadi. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan 

kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah 

                                                             
4
 Hasan Basri, Keluarga sakinah tinjauan psikologi agama, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 

Cet. Pertama th 1995)hlm.3. 
5
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tangganya. Terjadinya  konflik perkawinan seringkali karna perkawinan 

dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang 

melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan pernikawinan yang 

sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai. 

Perkara cerai gugat pada beberapa tahun menduduki posisi tertinggi. 

Terhitung sejak Januari hingga bulan Desember 2018 tercatat 2065 perkara 

gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. 

Sedangkan ditahun 2017 angka perceraian sedikit menurun dibandingkan 

2018 di tahun 2017 angka perceraian menurun sebanyak 1536 gugatan cerai 

yang diterima Pengadilan Agama, yang terhitung dari bulan januari sampai 

dengan Desember 2017.
6
 

Penyebab perceraian tertinggi adalah masalah ketidakharmonisan. 

Ketidakharmonisan merupakan perselisihan antara suami istri yang terus 

menerus dan tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. 

Ini dapat terjadi karna tujuan perkawinan maupun pengetahuan tentang 

pengolahaan bahtera rumah tangga kurang dipahami oleh pasangan yang 

melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan ikatan dari 

dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda serta memiliki nilai 

maupun budaya tidak sama dapat merupakan penyebab gagalnya sebuah 

perkawinan. Dangkalnya pengetahuan serta kurangnya pemahaman tentang 

kehidupan rumah tangga akan memperberat konflik perkawinan. 

Peningkatan pemahaman masalah rumah tangga serta pernikahan perlu 

dipersiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan 

masalah rumah tangga dan pernikahan meningkat, maka kedua pasangan akan 

berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak menggangu. 

Keharmonisan dapat terjadi jika ada pengertian antara suami dan istri bahwa 

perbedaan antara keduanya memang secara alamiah ada, tetapi jika 

diusahakan akan timbul keharmonisan antara keduanya. 

Untuk membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi 

keluarga, juga perlu ditimbulkan oleh lingkungan keluarga. Disinilah 

                                                             
6
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dibutuhkan adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam 

permasalahan rumah tangga (keluarga), yang biasanya penyuluh ini bernaung 

dalam sebuah lembaga yaitu BP4 (Badan Penasihat, Pembina, dan Pelestarian 

Perkawinan). 

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas 

dasar dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009 

tentang kursus calon pengantin, tujuan dari suscatin/kursus pranikah tersebut 

antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis 

yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, 

diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, 

mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan dan akhlakul karimah. 

Badan Penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah 

Organisasi perkumpulan yang bersifat social keagamaan sebagai mitra 

Kementrian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan 

kualitas perkawinan umat islam diindonesia untuk membimbing, membina dan 

mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. 

Bimbingan pranikah ini sangatlah penting karena dapat memberikan 

panduan cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang diajarkan 

oleh Rasulullah SAW kepada calon pengantin, jika bimbingan ini 

dilaksanakan dengan baik, maka perselisihan antara suami dan istri dapat 

dihindari, sehingga bisa mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. 

BP4 Kota Pekanbaru adalah sebuah badan penasihat, pembinaan, dan 

pelestarian perkawinan yang berada dibawa naungan Kantor Kementrian 

Agama Kota Pekanbaru. Sebagai sebuah badan penasihat, pembinaan,dan 

pelestarian perkawinan, badan ini meyelenggarakan bimbingan pranikah 

dengan tujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga 

harmonis. Lembaga ini sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai badan 

penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan di Kota Pekanbaru. 

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah sendiri dipengaruhi oleh 
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beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) jam pelajaran, 

2) Materi bimbingan pranikah 3) Narasumber atau Penasihat 4) Metode 

Bimbingan Pranikah.
7
 

Melihat kondisi masyarakat Kota Pekanbaru saat ini, masih tingginya 

angka perceraian dan banyak yang kurang memahami makna dari sebuah 

pernikahan, hal ini dapat dilihat dari pertengkaran rumah tangga, 

perselingkuhan, istri tidak patuh pada suami, suami tidak mau mencari nafkah 

atau mereka tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup 

berumah tangga. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga mengalami 

goncangan, maka layanan konseling sangatlah perlu diadakan untuk 

mewujudkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. 

Berangkat dari keberhasilan pasangan suami istri dalam membina 

sebuah keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang sakinah mawaddah dan 

rahmah, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian 

ilmiah di BP4 Kota Pekanbaru dengan judul “PELAKSANAAN 

BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN 

KELUARGA DI BP4 KOTA PEKANBARU”.  Bimbingan dan konseling 

islam diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dialami klien, 

sehingga dengan bantuan tersebut klien mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengangkat judul 

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan 

Keluarga Di BP4 Kota Pekanbaru” adalah : 

1. Menurut penulis judul penelitian ini sangat menarik, karena membahas 

tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan 

                                                             
7
 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahin2013 

Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah 
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Keharmonisan Keluarga Di BP4 Kota Pekanbaru tentunya hal ini menjadi 

pengaruh terhadap perkembangan keluarga. 

2. Judul yang penulis angkat ini diharapkan bisa membantu klien dalam 

mewujudkan keharmonisan keluarga melalui pelaksanaan bimbingan 

pranikah. 

3. Ditinjau dari permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang dipilih, 

sarana dan prasarana mendukung penelitian ini berdasarkan kemampuan 

yang ada pada penulis. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mengetahui pengertian dari masing-masing kata dalam judul 

yang akan diteliti, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan 

kata-kata tersebut, maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari masing-

masing kata dalam judul Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam 

Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di BP4 Kota Pekanbaru, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan perbuatan melaksanakan
8

. Pelaksanaan 

yang dimaksud disini adalah pembimbing yang melaksanakan bimbingan 

pranikah di BP4 Kota Pekanbaru. 

2. Bimbingan Pranikah 

Istilah bimbingan dan konseling dimaksudkan sebagai terjemahan 

dari guidance dan counseling, tetapi konseling juga sering diterjemahkan 

dengan penyuluhan
9
. Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”  

memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum,”
10

 pengertian nikah dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri.
11

 

                                                             
8

 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid III, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hlm. 672 
9
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan,(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 

2000),hlm. 3 
10

 Departemen Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: 1998), hlm. 

45 
11

 Ibid, hlm. 614 
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Jadi pranikah adalah masa sebelum perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk bersuami istri dan resmi berdasarkan Undang-Undang 

perkawinan, agama dan pemerintah. Sedangkan bimbingan pranikah 

adalah suatu proses bantuan kepada individu atau calon pengantin sebelum 

melangsungkan pernikahan. 

3. Mewujudkan 

Arti makna dan defenisi dari mewujudkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Online yaitu muewujudkan berasal dari kata 

dasar wujud. Mewujudkan adalah homonym karena arti-artinya memiliki 

ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Mewujudkan 

memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mewujudkan 

dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau 

pengertian dinamis lainnya. Mewujudkan berarti menjadikan berwujud 

(benar-benar ada dan sebagainya). 

4. Keharmonisan Keluarga  

Keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga 

dan harapan yang ingin teru di peliharan di dalam keluarga. menjelaskan 

bahwa keluarga Harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan 

positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk 

saling Memperlakukan dengan baik. Mengemukakan bahwa keluarga 

harmonis adalah kelurga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertin, 

komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga di 

dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih 

sayang dan menghargai dan menerima perbedaan. 

5. BP4 Kota Pekanbaru  

BP4 Kota Pekanbaru adalah tempat yang dijadikan sebagai pusat 

penelitian beralamat  Jl. Sudirman di mesjid Ar Rahman Pekanbaru.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan menganalisa latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas adalah: Unsur Apa saja yang 

terkandung dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan 

Keharmonisan keluarga di BP4 Kota Pekanbaru ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk menjelaskan unsur-unsur 

yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan 

keharmonisan keluarga di BP4 Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritik, Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan 

pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pranikah bagi 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya bagi jurusan 

bimbingan konseling islam. 

b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

para calon konselor dalam menangani parakonseling yang bermasalah 

dalam hal mewujudkan keharmonisan keluarga. 

c. Secara akademis, penelitian ini sebagai syarat meraih gelar Strata Satu 

(S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat 

penulisan lampirkan sistematika penulisan, sebagai berikut: 

BAB I:     PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,atau alasan 

pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II:   KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

piker. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitan, sumber dan informasi penelitian, teknik 

penelitian pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

yaitu di BP4 Kota Pekanbaru 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan analisis penelitian tentang 

pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Kota Pekanbaru dalam 

mewujudkan keharmonisan keluarga. 

BAB VI:   PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Kota Pekanbaru 

dalam mewujudkan keharmonisan keluarga  

      DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


