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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Bimbingan Pranikah  

a. Pengertian Bimbingan Pranikah 

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari 

bahasa inggris yaitu „guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” 

yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun 

membantu” sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat 

diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.
12

 Defenisi bimbingan yang 

pertama dikemukakan dalam year‟s bok of aducation 1995, yang 

menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui 

usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya 

agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan social.
13

  

Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti 

awalan yang bermakna “sebelum”.
14

 Pengertian nikah dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

bersuami istri”.
15

 Pernikahan juga diatur dalam suatu Undang-undang, 

yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan 

didefenisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai seuami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha 

Esa.
16

 

Dalam buku Bimbingan dan konseling Perkawinan oleh Bimo 

Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan 
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kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar 

individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan 

penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan 

diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah-masalah dengan interview.
17

 

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas 

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

2009, berbunyi” Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan 

kursus calon pengantin”. Tujuan dari suscatin/ kursus Pranikah tersebut 

antara lain antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan 

sakinah 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.
18

 

b. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia No. 2019) 

2. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pengembangan Keluarga Sejahtera 

3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 4235) 

4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419) 

5. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional 
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6. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak 

7. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat 

atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI. 

8. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, 

fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementrian 

Negara 

9. Keputusan Mentri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan 

Keluarga Sakinah 

10. Keputusan Mentri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Mnetri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan 

Tata kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kota 

11. Peraturan Mentri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementrian Agama 

12. Surat Edaran Mentri Dalam Negri No. 4005/54/III/Bangda perihal 

Pelaksanaan  Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen 

BIMAS Islam, 2013) 

c. Unsur-unsur pelaksanaan Bimbingan Pranikah 

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan 

peraturan Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian 

Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
19

 Dimaksudkan sebagai pedoman 

untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, 

Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau 

Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi 

empat unsur sebagai berikut. 

 

                                                             
19
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1) Jam Pelajaran  (JPL) 

Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (short cource) 

yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan 

waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3  (tiga) 

hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. 

Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang 

dimiliki peserta.
20

 

2) Materi  

Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1. Kelompok Dasar 

a) Kebijakan kementrian agama tentang pembinaan keluarga 

sakinah. 

b) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

tentang bimbingan pranikah 

c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan 

keluarga. 

d) Hukum Munakahat 

e) Prosedur pernikahan 

2. Kelompok inti 

a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga 

b) Merawat cinta kasih dalam keluarga 

c) Manajemen konflik dalam keluarga 

d) Psikologi perkawinan dalam keluarga 

3. Kelompok Penunjang  

a) Pendekatan Andragogi 

b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) 

c) Pre Test dan Post Test 

d) Penugasan dan rencana aksi 

                                                             
20
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Materi diatas dapat disampaikan dengan metode ceramah, 

dialog, Tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaanya 

dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. 

3) Narasumber 

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang 

dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan 

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai 

keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus 

memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut: 

a) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai 

pernikahan dan kehidupan rumah tangga. 

b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam. 

c) Memahami landasan filosofi bimbingan. 

d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan. 

21
 

4) Metode Bimbingan Pranikah 

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti 

cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan 

hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, 

tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien 

adalah dimasudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu 

hasil. Metode juga didefenisikan sebagai langkah-langkah untuk 

menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu 

menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, Tanya jawab, serta 

studi kasus sesuai dengan kondisi dilapangan.
22
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a) Metode individual 

1) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatapan muka dengan 

konseling 

2) Kunjungan kerumah (home visit), konselor mengadakan dialog 

dengan klien tetapi dilaksanakan dirumah klien. 

3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan 

percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan 

lingkungannya, 

b) Metode kelompok 

1) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan 

dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam 

suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama. 

2) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara 

langsung dengan memperagakan ajang karyawisata sebagai 

forumnya. 

3) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan 

dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan 

masalah (psikologis). 

4) Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan 

memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang 

telah disiapkan. 

c) Metode tidak langsung 

1) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat 

menyurat, telpon, dan media lainnya. 

2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, 

surat kabar, brosur, televise dan sebagainya. 
23

 

 

 

 

                                                             
23
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d. Layanan Bimbingan dan Konseling 

Ada Sembilan jenis layanan bimbingan dalam BK pola 17 plus. 

Sukiman mengatakan dalam buku Endang Ertati yaitu:
24

  

1) Layanan Orientasi 

Yaitu layanan yang diberikan kepada seseorang dalam mengenal 

lingkungan baru. Kadang kala seseorang sulit untuk beradaptasi 

dengan lingkungan baru hingga membutuhkan informasi tentang 

lingkungan tersebut, layanan orientasi bertujuan agar individu dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

2) Layanan Informasi  

Pemberian layanan informasi bertujuan untuk membantu individu 

memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi agar individu dapat memutuskan secara tepat 

permaslahannya, selain itu layanan informasi membantu individu 

dalam menguasai informasi yang berguna untuk mengenal diri, 

merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, 

anggota keluarga masyarakat. 

3) Layanan Penempatan dan Panyaluran 

Adalah layanan yang mampu memposisikan seseorang dengan tepat 

misalnya layanan penempatan peserta didik setelah lulus, dan 

penyaluran kedalam jabatan/pekerjaan. 

4) Layanan Penguasaan Konten 

Menurut sukiman layanan penguasaan konten merupakan layanan 

,membantu individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi  

melalui belajar. 

5) Layanan Konseling Perorangan 

Adalah layanan yang bertujuan untuk membantu mengatasi 

permasalahan individu, dengan layanan ini membantu menumbuhkan 

                                                             
24
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pemahaman pada diri individu, atas permasalahannya, sehingga 

individu dapat mengembangkan presepsinyan kearah positif. 

6) Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan ini dilaksanakan untuk membahas berbagi hal yang berguna 

untuk pengembangan diri. Unsur-unsur yang menandai bimbingan 

kelompok adalah: dilakukan kelompok homogen ( misalnya, anggota 

kelompok satu kelas), masalah yang dibahas sama dan anggota 

kelompok memerlukan informasi untuk tujuan kegunaan tertentu, sifat 

dari pembahasan umum. Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 

tiga kelompok yaitu.  Kelompok kecil (2-6 orang) kelomok sedang ( 7-

12 orang ) kelompok besar ( 13- 20 orang ) ataupun kelas 20-40 

orang).
25

 

7) Layanan Konseling Kelompok 

Tujuan dari layanan konseling kelompok adalah terselesaikannya 

masalah yang dialami oleh individu, dalam layanan konseling 

kelompok membahas tentang masalah-masalah yang sifatnya 

homogeny dengan anggota kelompok 5-10 orang. Masing-masing 

anggota dipersilahkan mengutarakan permasalahannya dan 

memberikan umpan balik. Keterlibatan dan dinamika interaksi sosial 

diperlukan dalam berlangsungnya konseling kelompok dan 

menerapkan asas rahasia. 

8) Layanan Konsultasi 

Layanan konsultasi membantu individu dalam memperoleh wawasan 

dan pemahaman dan cara yang diperlukan untuk menangani masalah 

pihak ketiga. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan klien agar 

dapat menghadapi pihak klien yang ketiga yang dipermasalahkan.  

9) Layanan Mediasi 

Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh pihak 

konselor kepada dua pihak atau lebih yang sedang dalam ketidak 

cocokan. 
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2. Keluarga 

a. Defenisi keluarga 

Keluarga menurut undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 3 

menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang 

terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan menurut departemen 

kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu 

atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga disebut sebagai 

lembaga primer yang mempunyai peran yang sangat penting didalam 

masyarakat. Pengertian keluarga menurut Abu Ahmadi: 

1) Sigmund freud, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan pria dan 

wanita 

2) Adler, keluarga itu dibangun berdasarkan pada hasrat atau nafsu 

berkuasa 

3) Durkheim, berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai 

hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.
26

 

Berdasarkan kesimpulan diatas keluarga merupakan kumpulan dari 

beberapa anggota yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang menetap dalam 

suatu lingkungan yang sama dan terbentuk secara resmi melalui ikatan 

perkawinan dan anggota masing-masing menjalankan peran dan fungsinya 

sesuai dengan tujuan keluarga itu sendiri. 

3. Keharmonisan Keluarga  

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau 

serasi. Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan.
27

 

Keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, 

ibu dan anak. Atau juga bias diartikan satuan kekerabatan yang mendasar 

dalam masyarakat.
28

 Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu 

keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghadapi, 
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penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja 

yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan 

ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan 

memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi 

dasar keluarga.
29

 

Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, 

kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak, 

ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan 

salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota 

keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal: 

1) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari 

semua anggota keluarga 

2) Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing 

maupun antar pribadi. 

Keluarga harmonis adalah apabila seluru anggota keluarga merasa 

bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, 

dan puas terhadap seluru keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan 

aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. 

Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya 

ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh 

ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan 

dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.
30

   

Suami dan istri bahagia menuru Hurlock adalah suami istri yang 

memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang 

diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta 

yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan 

penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai 

orang tua. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 

Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah tangga dapat 

mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan 

yang seras antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan 

anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak apabila 

terdapat kondisi seperti anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat 

saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu 

dengan yang lainnya, anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau 

mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang 

diinginkannya, dan member kasih sayang secara bijaksana, anak dapat 

merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai 

dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat, 

merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya. 

a. Faktor Yang Menghambat Keharmonisan Keluarga 

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga terdapat penghambat 

untuk mewujudkannya. Menurut Pribadi faktor-faktor yang dapat 

menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan 

kejiwaan, kondisi kesehatan suami istri, kestabilan hidup berkeluarga, 

faktor  ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlampau besar, 

faktor umur, latar belakang kebudayaan yang bertalian dengan kesukuan 

ataupun kebangsaan, faktor agama. Istilah yang digunakan oleh Al-Quran 

untuk menunjukkan keluarga harmonis adalah keluarga sakinah, yaitu 

keluarga yang dibangun . 

di atas dasar mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang). 

Hal ini dipahami dari firman Allah:
31
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran )-Nya dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan 

diantara rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian 

ia benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

kamu yang berfikir. (Ar-Rum/30:21).
32

 

 

Untuk itu, fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik 

agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. 

Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan beberapa diantaranya: 

1) Fungsi keagamaan, mengacu pada perintah agama untuk membina 

keluarga, sebagaimana dapat dipahami dari hadis riwayat al-Bukhari 

yang intinya bahwa orang yang tidak berkenan menikah (membina 

keluarga) berarti tidak ingin menjadi bagian dari umat Muhammad. 

2) Fungsi biologis, yaitu keluarga member kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk 

dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya. 

3) Fungsi ekonomis, berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-

masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyelesaikan diri 

antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber 

keluarga, secara efektif dan efisien. 

4) Fungsi pendidikan, yaitu keluarga harus menjadi keluarga pertama dan 

utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya 

diperoleh anggota keluarga pertama kali melalui imitasi langsung dari 

lingkungan keluarganya. 

5) Fungsi sosial, yaitu bahwa keluarga mempunyai tugas untuk 

mengantarkan anggotana kedalam kehidupan masyarakat luas, 

bagaimana ia bergaul dengan saudara, tetangga, dan anggota 

masyarakat pada umumnya, bagaimana ia ringan tangan member 

pertolongan kepada orang lain yang memerlukan. 
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6) Fungsi komunikasi, yaitu bahwa keluarga harus menjamin komunikasi 

berjalan lancer, sehat, dan beradab antar sesama anggota keluarga. 

7) Fungsi penyelamatan, yaitu fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga 

agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan 

sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi akidah, fisik, mental, 

pengetahuan, ekonomi dan sebagainya). 

Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini: 

                         

                

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.”
33

 

 

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis 

maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena keluarga 

adalah unit terkeci dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu 

komunitas masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai 

individu juga harus bertindak secara social seperti berinteraksi baik dengan 

lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasehati 

dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang.
34

 

5. Membina Keharmonisan Keluarga 

a. Memilih Jodoh Menjelang Perkawinan 

Menurut ilmu sosiologi untuk menemukan pasangan yang cocok 

dan tepat, hal yang harus dilihat adalah karakter. Karakter menentukan 

bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya dan suatu hari nanti 

memperlihatkannya kepada anak-anaknya. Secara sosiologis, dalam 
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masyarakat tertentu cinta merupakan hal penting dalam proses pencarian 

jodoh. Kalau dahulu cinta bukan merupakan faktor yang utama karna 

otoritasjodoh ditangan orang tua, pada saat ini otoritas menentukan jodoh 

terletak pada orang yang akan menikah. Hal ini membuktikan cinta 

merubah struktur masyarakat dalam pemilihan jodoh. Cinta memegang 

peranan penting dalam menentukan keberlangsungan suatu hubungan 

kejenjang perkawinan. Sebuah penelitian melaporkan bahwa penentuan 

jodoh tidak melibatkan cinta menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan 

yang berujung pada perceraian. Sebaliknya, pasangan suami istri yang 

mengambil keputusan perkawinan atas dasar cinta, lebih sulit melepaskan 

diri dari belenggu cintanya karena pertimbangan romantisme menjadi 

salah satu basis untuk mempertahankan keluarga. 
35

 

b. Cinta Kasih Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah   

Cinta mempunyai makna yang berbeda-beda. Namun cinta 

merupakan anugrah. Cinta dapat diibaratkan sebuah kendaraan yang 

membawa keduanya pada suatu tempat. Pemberhentian kendaraan cinta 

bagi setiap orang dapat berwujud macam-macam. Salah satu 

pemberhentian cinta adalah perkawinan. 

Setelah kendaraan cinta berwujud perkawinan kemudian berbentuk 

keluarga. Keluarga merupakan salah satu wadah aktualisasi cinta. Cinta 

dalam keluarga dapat berarti sikap dan perilaku yang memiliki dimensi 

kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. 

Dimensi kasih sayang dapat berwujudsalah satunya adalah 

menerima seorang suami atau istri apa adanya. Dengan cara ini, betapa 

pun banyaknyakekurangan yang dihadapi suami atau istri hal ini 

menyiratkan kasih sayangnya. Bak kata pepatah jika mencintai seseorang 

bukan hanya mencintai kelebihannya saja, tetapi cinta pula 

kekurangannya. 

Dimensi perhatian dalam keluarga dapat berwujud dalam 

memberikan pujian, memenuhi janji, dan mengistimewakannya. Pujian 
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yang dilontarkan secara tepat dan tulus akan member efek yang jauh lebih 

baik dari pada kritikan, dan dapat menguatkan jalinan hubungan emosional 

suami dan istri. Mengistimewakan dapat berupa memberikan oleh-oleh 

yang disenangi pada hari-hari tertentu. Dimensi penghargaan terhadap 

pasangan merupakan strategi khusus dalam membina cinta kasih. Setiap 

suami atau istri akan merasa dihargai apabila dipuji atau dibanggakan 

dihadapan orang lain. Orang tua yang saling menghormati dan saling 

melihat hal yang positif pasangannya, lebih dihargai oleh anak-anak.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul mahasiswa atau mahasiswi 

sebelumnya, yang dalam penulisan ini  dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Skripsi Rista Endriani tahun 2014, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan islam, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi tentang kegiatan BP-4 

KUA Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Dalam 

penelitian ini peneliti menjadi fokus permasalahan yaitu bagaimana 

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan 

Keluarga di BP4 Kota Pekanbaru. Adapun persamaan antara peneliti 

sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas bimbingan pranikah. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rista Endriani ini menjadikan 

fokus permasalahannya yaitu bagaimana bimbingan pranikah dalam 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah di Kuantan Singing adapun 

penelitian yang saya teliti fokus kepada bagaimana pelaksanaan bimbingan 

pranikah di BP4 Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.  

2. Skripsi Muhammad Hanafi tahun 2017, Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 

Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan XII Koto 
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Kampar. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan fokus permasalahan yaitu 

bagaimana bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga harmonis di BP4 

Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah 

penelitian  Muhammad Hanafi fokus permasalahannya tentang bagaimana 

pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan XIII Koto Kampar dan apa saja faktor penghambat dalam 

melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII 

Koto Kampar, adapun penelitian yang saya teliti fokus kepada bagaimana 

pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 Kota Pekanbaru dalam mewujudkan 

keharmonisan keluarga. 

 

C. Kerangka Pikir 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini yang akan dicari adalah 

menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah 

dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di BP4 Kota Pekanbaru untuk 

memudahkan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan penelitian ini, maka penulis 

merasa perlu mengemukakan indikator-indikator yang diperlukan agar lebih 

mudah penulis dalam melakukan penelitian. Yaitu tempat pelaksanaan penelitian 

di kantor BP4 Pekanbaru dan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terdapat 

beberapa unsur yaitu jam pelajaran, materi bimbingan pranikah, Narasumber atau 

penasihat dan metode bimbingan pranikah.
36
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Gambar 2.1 

 
Kantor BP4 Kota Pekanbaru 

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah 

1. Jam Pelajaran 

2. Materi Bimbingan 

Pranikah  

3. Narasumber Atau 

penasehat 

4. Metode bimbingan 

pranikah 

Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan 

Pranikah 


