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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 Kota Pekanbaru, bagi 

calon pasangan suami isteri melalui Kursus Calon Pengantin dapat dilihat dari 

tugas dan fungsinya memberikan nasehat, bimbingan pranikah dan berbagai 

permasalahan perkawinan yang mencakup cerai talak/ cerai gugat, poligami, 

perkawinan di bawah umur/ di bawah tangan, dan pencegahan tindak 

kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Dalam melaksanakannya BP4 Kota 

Pekanbaru berpedoman kepada surat perintah pelaksanaan tugas yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi 

Riau dan Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kota Pekanbaru.  

Orang-orang yang menjalankan tugas dalam pelaksanaan tugas harian 

di Sekretariat BP4 Kota Pekanbaru terdiri dari : Kepala BP4 : Drs. Amirullah 

Hasyim, dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf dan Karyawan: Ibu Siska 

Oktaviani, Ibu Puspita Yuliawati, dan Bapak Yopi Rahmawati. Instruktur 

atau narasumber, atau konselor yang menjadi narasumber pelaksanaan 

bimbingan konseling pranikah terdiri dari Tokoh Agama/ Ulama, Akademisi, 

Tenaga Kesehatan/ Dokter dan Psikolog yang keseluruhannya tercatat 

sebanyak 52 orang. Tempat pelaksanaan peran BP4 Kota Pekanbaru dalam 

memberikan bimbingan konseling pranikah di Aula BP4 Kota Pekanbaru Jl. 

Sudirman Nomor 482 Kompleks Perkantoran Bersama Masjid Ar-Rahmah Lt. 

2 Pekanbaru. Peserta bimbingan konseling pranikah dalam setiap minggunya 
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tercatat mencapai 2 lokal atau sebanyak 80 pasang calon pasangan suami 

isteri dari 12 Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Pekanbaru, 

dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada setiap hari Sabtu dan Minggu, 

Selasa dan Rabu mulai jam 08.00-15.30 WIB, dengan 16 jam pelajaran/ 

materi. Tujuan pelaksanaan bimbingan  pranikah :  

1. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti makna dari 

pernikahan. 

2. Membantu pasangan calon pengantin membangun pondasi kuat dan 

menyelelaraskan tujuan dalam membentuk rumah tangganya. 

3. Membantu pasangan calon pengantin mengerti akan fungsi dan 

peran masing-masing istri pada suami dan suami pada istri. 

4. Membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan dirinya 

menjelang pernikahan meliputi fisik, psikologis dan spiritual. 

Metode dan pendekatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah 

menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan untuk 

menghilangkan kejenuhan para instruktur/ konselor terkadang menggunakan 

metode simulasi. Pendekatan yang digunakan lebih banyak menggunakan 

pendekatan kultur/ budaya Melayu, pendekatan kontekstual dan faktual. 

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan suami 

isteri melalui Kursus Calon Pengantin oleh BP4 Kota Pekanbaru sudah 

dilaksanakan dengan baik dilihat dari sedikitnya kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan bimbingan pranikah dan adanya kerjasama dengan berbagai 

instansi, lembaga dan organisasi  terkait lainnya. Ada beberapa faktor 
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pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah 

melalui kursus calon penagntin (Suscatin). 

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan 

pranikah bagi calon pasangan suami isteri melalui kursus Calon Pengantin 

oleh BP4 Kota Pekanbaru: 

1. Faktor pendukung : Instruktur/Narasumber ; tercatat sebanyak 52 orang 

terdiri dari Tokoh Agama/Ulama, Akademisi/Dosen, Tenaga 

Kesehatan/Dokter/Praktisi dan Psikolog, dengan tingkat pendidikan 

tercatat sebanyak 4 orang tamat S3, sebanyak 23 orang tamat S2 dan 

sebanyak 23 tamat S1. Faktor penghambat: ketidakhadiran instruktur/ 

narasumber sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan 

bimbingan melalui Kursus Calon Pengantin karena alasan kesibukan dan 

volume pekerjaan. 

2. Sarana dan prasarana ; faktor pendukung : peserta Kursus Calon Pengantin 

mendapatkan kompensasi fasilitas belajar/bimbingan pranikah di ruangan 

yang ber-AC, menggunakan media belajar multimedia, mendapatkan 

konsumsi snack dan makan siang, dan Sertifikat Kursus Pranikah. Faktor 

penghambat ; jumlah peserta dalam setiap minggunya tercatat sebanyak 80 

pasang calon pengantin/sama dengan 2 (dua) kelas/lokal belajar/kuliah, 

sementara jumlah ruangan yang tersedia hanya 1 khusus menjadi kurang 

efektif dan efisien dalam pelaksanaan bimbingan pranikah/ Kursus Calon 

Pengantin. 
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3. Alokasi waktu ; faktor pendukung : waktu belajar yang efektif  adalah 24 

jam, yaitu sejak hari Senin – Sabtu antara jam 7.30 – 14.00 WIB, atau dari 

hari Senin – Jum’at antara jam 7.30 – 16.00 WIB. Oleh karena itu, dalam 

Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen 

Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 

Tentang Suscatin. Faktor penghambat : pelaksanaannya hanya dua hari, 

yaitu pada setiap hari Sabtu dan Minggu, Selasa dan Rabu mulai jam 

08.00-15.30 WIB, dengan 16 jam pelajaran. 

B. Saran-saran 

1. Pihak BP4 Kota Pekanbaru berkordinasi dengan Kantor Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru agar dapat mengangkat instruktur/ narasumber 

tetap atau pengganti sebagai antisipasi ketiadaan/ ketidakhadiran 

instruktur/narasumber yang telah terjadwal karena alasan kesibukan dan 

volume pekerjaan sehingga pelaksanaan bimbingan melalui Kursus Calon 

Pengantin tetap berjalan. 

2. Mengingat jumlah peserta dalam setiap minggunya tercatat sebanyak 80 

pasang calon pengantin/sama dengan 2 (dua) kelas/lokal belajar/kuliah, 

sementara jumlah ruangan yang tersedia hanya 1 kelas menjadi kurang 

efektif dan efisien dalam pelaksanaan bimbingan pranikah/Kursus Calon 

Pengantin, maka Pihak BP4 Kota Pekanbaru berkordinasi dengan Kantor 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru perlu menyediakan ruang belajar 

tambahan. 
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3. Mengingat pelaksanaan pelaksanaan bimbingan pranikah/ Kursus Calon 

Pengantin hanya dua hari, yaitu pada setiap hari Sabtu dan Minggu, Selasa 

dan Rabu mulai jam 08.00-15.30 WIB, dengan 16 jam pelajaran dinilai 

kurang efektif, maka Pihak BP4 Kota Pekanbaru berkordinasi dengan 

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru perlu menambah jadwal 

pelaksanaan bimbingan pranikah/Kursus Calon Pengantin tersebut agar 

menjadi 24 jam sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Binmas Islam) Nomor DJ.II/491 

Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 Tentang Suscatin. 

 

 


