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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal.
1
 Perkawinan juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap 

manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak 

sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah telah 

menciptakan mahluk nya secara berpasang-pasangan.
2
  

Kehidupan bersuami istri yang di bangun melalui lembaga perkawinan, 

sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. 

Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas di bandingkan sekedar 

hubungan seksual. Bahkan apabila di tinjau dari sudut religius, pada 

hakekatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) 

kepada Allah.
3
 

Setiap keluarga juga tentu mendambakan terwujudnya keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang tenang, bahagia, 

harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Dan untuk mewujudkannya tidak 

semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan 

dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai 

tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. 

Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan 

yang sangat besar.
4
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Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang 

damai dan teratur.
5
 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 di masa depan. 

Jadi, pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur 

hidup. Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar 

diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian. 

Kebanyakan di kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua 

suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun 

pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, 

bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, 

dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan 

memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak 

keturunannya.
6
 Pentingnya maksud dan tujuan perkawinan maka setiap orang 

berhak melaksanakannya dengan niat dan ikhlas semata-mata hendak 

mengabdi kepada Allah. Sebab sebagaimana perbuatan-perbuatan atau 

aktivitas-aktivitas lainnya, hasilnya sangat di tentukan oleh niat yang 

menyertainya. 

Perceraian adalah satu perkara yang memiliki konsekuensi jauh ke 

depan baik bagi suami-istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, 

selayaknya lah bagi suami-istri untuk bersikap hati-hati dan bijaksana ketika 

menghadapi prahara besar yang mengancam kelanggengan dan keutuhan 

rumah tangga. Walaupun di perbolehkan, namun perceraian merupakan salah 

satu hal yang dibenci oleh Allah. Di daerah Indonesia, angka perceraian 

meningkat sebelum rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil di 

undangkan. Adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah 

perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat di terima.  
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Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat di 

lalui oleh suami-istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat di 

pertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang di 

maksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari 

kedamaian di antara kedua belah pihak baik melalui hakam dari kedua belah 

pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang di ajarkan oleh Al-Qur’an dan 

Al-Hadis.
7
 

Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam 

masyarakat sangat beragam antara lain di sebabkan oleh poligami yang tidak 

sehat, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin 

di bawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan dari pihak ketiga 

maupun tidak ada keharmonisan. Sehubungan dengan hal tersebut maka di 

perlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera 

untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan 

fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam 

perkawinan. 

Pada kebanyakan masyarakat di Kota Pekanbaru yang mempunyai 

masalah pada keluarganya atau rumah tangganya banyak yang tidak 

memanfaatkan jasa BP4 terlebih dahulu untuk mendamaikan masalah yang 

ada di dalam rumah tangganya di karenakan mereka sendiri tidak tahu fungsi 

dari BP4 itu sendiri. Kebanyakan dari mereka  langsung  ke  PA  dan  

melakukan  mediasi  disana,  namun  hanyalah perceraian   yang kerap terjadi, 

hanya sedikit   sekali   mediasi   di   PA   yang   berhasil. Seharusnya sebelum 

suami  istri melakukan perceraian, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu 

mereka melakukan proses mediasi di  BP4  sebelum melakukan mediasi di 

PA. 

Melihat dari data perceraian yang terus meningkat  dengan berbagai 

macam alasan, misalnya alasan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, 

perselingkuhan, dan lain sebagainya sebagai fenomena sosial yang sering 
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terjadi sehingga mengunggah rasa keinginantahuan penulis untuk mengkaji 

lebih jauh peranan mediator dalam layanan mediasi yang diharapkan mampu 

mewujudkan tujuan keluarga sakinah mawaddah warrahmah menurut ajaran 

Islam. 

Salah satu lembaga yang selama ini berfungsi menangani pasangan 

suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya adalah 

BP4. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah 

badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, untuk mendamaikan atau 

menyatukan para pihak yang ingin bercerai atau yang bersengketa.  

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan) 

merupakan badan atau lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen 

Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan 

gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 

memiliki peran yang berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, dimana BP4 

merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran agama islam 

untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, 

bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.
8
 

Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan kepada 

klien untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang 

bertikai. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling  

yang dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih  yang  sedang dalam 

keadaan saling tidak menemukan kecocokan.
9
 Dalam layanan mediasi seorang 

konselor berperan sebagai pihak yang menjadi penengah, pengantara, dan 

penghubung antara dua pihak klien atau lebih. 

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang di laksanakan 

konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling 

tidak menemukan kecocokan. Layanan mediasi juga merupakan sebuah proses 

di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktis 
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resolusi pertikaian (mediator) dengan mengidentifikasi isu-isu yang di 

pertikaikan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-

alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dengan layanan 

mediasi, konselor berusaha mengantari atau sebagai mediator di antara dua 

pihak yang saling bersengketa.
10

  

Mediator hanya dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses 

mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian. Mediator 

adalah perantara komunikasi kedua belah pihak yang bertikai, pihak netral 

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai 

kemungkinan  penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian.
11

  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik 

judul penelitian untuk diteliti, yaitu “Peran Mediator dalam Mencegah 

Terjadinya Perceraian di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan Kota Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Pada kebanyakan masyarakat di Kota Pekanbaru yang mempunyai 

masalah pada keluarganya atau rumah tangganya banyak yang tidak 

memanfaatkan jasa BP4 terlebih dahulu untuk mendamaikan masalah yang 

ada di dalam rumah tangganya di karenakan mereka sendiri tidak tahu 

fungsi dari BP4 itu sendiri. Kebanyakan dari mereka  langsung  ke  PA  

dan  melakukan  mediasi  disana,  namun  hanyalah perceraian   yang 

kerap terjadi, hanya sedikit   sekali   mediasi   di   PA   yang   berhasil. 

Seharusnya sebelum suami  istri melakukan perceraian, alangkah lebih 

baiknya terlebih dahulu mereka melakukan proses mediasi di  BP4  

sebelum melakukan mediasi di PA. 
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2. Dengan mengetahui peran mediasi dan tim mediator di BP4 dalam 

mencegah terjadinya perceraian, tujuan meneliti akan layanan mediasi 

dapat tercapai. 

 

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan 

pengertian sebagai berikut:  

1. Peran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkat 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
12

 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi atau keikutsertaan 

mediator itu sendiri dalam mencegah terjadinya perceraian di BP4 Kota 

Pekanbaru. 

2. Mediator 

Tim mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, 

yang berfungsi membantu para pihak yang berselisih dalam mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan tentunya juga ahli 

dibidang yang disengketakan.
13

 Mediator menurut Kamus Besar Bahasa 

indonesia, mediator adalah perantara, penghubung, penengah bagi pihak-

pihak yang bersengketa.
14

 Selain memiliki peran dan fungsi, mediator juga 

harus memiliki skill atau keahlian.  

3. Mediasi 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan 

sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan sebagai penasehat.
15

 Mediasi berasal dari kata “media” yang 

artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang 
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dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang 

mengalami keadaan tidak harmonis. 

4. Perceraian 

Perceraian menurut bahasa yaitu cerai, putus ikatan hubungan 

rumah tangga (suami-istri), pisah, perpisahan, dan juga perpecahan.16 

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi 

pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan 

terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang 

membahagiakan.17 Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

agar berkurangnya angka perceraian di Kota Pekanbaru pada tahun 

selanjutnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peran mediasi itu sendiri dalam mencegah agar tidak 

terjadinya perceraian? 

2. Apa saja yang hambatan yang terjadi saat dilakukannya proses mediasi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran mediasi itu sendiri dalam mencegah 

agar tidak terjadinya perceraian. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang muncul saat 

dilakukannya proses mediasi. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

pengetahuan BP4 sebagai sumbangan ilmu bagi mahasiswa UIN Suska 

Riau dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca.  

2. Secara praktis, penelitian ini juga sebagai masukan kepada BP4 untuk 

meningkatkan peranan penasehat itu sendiri sebagai lembaga konseling, 
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mediasi dan advokasi. Serta memberikan masukan kepada masyarakat 

tentang keberadaan dan fungsi mediasi tersebut. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat 

penulis lampirkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

  Bab ini berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

fikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM  

  Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (subyek penelitian) 

di BP4 Kota Pekanbaru.  

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Peran Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran. 

 


