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ABSTRAK 

 

Maya Mardiana (2018) : “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam Membentuk 

Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah di Kua 

Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak 

Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam”. 

 

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, perlu 

diadakan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah. KUA Tualang merupakan 

instansi pemerintah yang melaksanakan kursus pra nikah berdasarkan perintah 

Kementrian Agama Kabupaten Siak yang merujuk pada Peraturan Direktur 

Jendral Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013. Hal tersebut diperintahkan 

karena angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Siak cukup tinggi. Salah satu 

penyebab dari perceraian yang terjadi adalah ketidak pahaman suami dan istri 

mengenai tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi konflik dalam 

keluarga. 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apa saja materi 

kursus yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Tualang, 

bagaimana efektivitas kursus pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, rahmah di KUA Kecamatan Tualang, serta tinjauan hukum keluarga 

Islam terhadap kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tualang. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

materi kursus yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan 

Tualang, untuk mengetahui efektivitas kursus pra nikah dalam membentuk 

keluarga sakinah, mawaddah, rahmah di KUA Kecamatan Tualang, serta tinjauan 

hukum keluarga Islam terhadap kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tualang. 

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research), data yang 

diambil berasal dari KUA Tualang tentang kursus pra nikah. Data primer yaitu 

data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KUA yang terkait dengan 

efektivitas kursus pra nikah, dan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor: DJ.II/542 

tahun 2013 tentang kursus pra nikah. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dari menelaah buku pegangan bagi petugas BP4, 

buku pedoman akad nikah, buku fiqh, UU no. 1 tahun 1974 beserta hasil 

penelitian yang berwujud laporan.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pelaksanaan kursus 

pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah di KUA 

Tualang ditinjau menurut hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut: Persiapan 

dan pelaksanaan kursus oleh KUA Tualang cukup efektif dilakukan. Pihak 

pelaksana telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kursus. Namun dalam pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada 

peserta kursus kurang efektif karena keterlambatan peserta kursus. Ada 8 materi 

yang diberikan kepada peserta kursus dengan tujuan agar pasangan catin dapat 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tantang kehidupan rumah tangga/ 

keluarga. 

 

 


