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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang. 

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan 

dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang 

wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi S.A.W. bermaksud 

melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi 

S.A.W. menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun 

menikah lalu menegaskan: 

 الِّكاح سَّتْي فمْن رغب عْن سَّتي فلْيس مِّي

“Pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu 

dari sunnahku (cara hidupku). Maka barang siapa yang tidak senang dengan 

cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga 

tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang 

bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa 

pernikahan) maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-

ku”.
1
 

 

Begitu juga terdapat beberapa firman Allah yang berhubungan dengan 

dishari’atkannya perkawinan: 

1. Surat Al-Ru>m ayat 21
2
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 
 

2. Surat Al-Ra’du ayat 383
 

                          

                    

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu 

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan 

tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) 

melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang 

tertentu)”. 

 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya 

sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang 

dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal 

yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan 

perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemud }aratan akan terjadi. Dalam hal ini 

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu 

jalan keluar yang baik. 

Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan wanita, 

yang masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Di samping 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adanya kelebihan dan kekurangan itu 

bukanlah menunjukkan bahwa jenis yang satu lebih baik dari jenis yang lain 

atau jenis yang satu harus tunduk kepada jenis yang lain, akan tetapi 
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kelebihan dan kekurangan yang dipunyai oleh jenis masing-masing itu telah 

terikat dalam kehidupan berumah tangga nanti dan membentuk keluarga yang 

merupakan batu-bata dari suatu masyarakat dan umat.
4
 

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami 

istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat 

berunjung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula 

dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami 

istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. 

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut 

tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan 

perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindari.
5
 

Ketika terjadi konflik suami istri, salah satu jalan yang harus dipilih: 

1. Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan 

rumah tangga sebagai neraka. 

2. Mengadakan perpisahan jasmaniah, sementara tetap pada status sebagai 

suami istri, merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri. 

3. Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan 

leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan 
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rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas 

pula untuk rukun kembali.
6
 

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian 

ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan 

perceraian, penyebab perceraian itu berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan 

oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok 

dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, 

bahkan ada pula yang yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri 

tidak lagi fungsional secara bioligis, misalnya suaminya impoten atau istrinya 

mandul. 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dalam pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai ialah:  

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuan. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung. 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

menbahayakan pihak lain. 
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5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. 

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap cukup 

oleh hakim atau pengadilan mengabulkan permohonan.
7
 

Perceraian dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah salah 

satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada 

Bab ke-10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya 

dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena 

ketidakhadiran suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan 

baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke 

lima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena 

putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan 

bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada registrasi catatan 

sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 

perceraian harus sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang.
8
 

Kebutuhan umat akan petunjuk dan bimbingan agama akhir-akhir ini 

terasa semakin meningkat. Kehausan akan ilmu agama patutlah kita syukuri 

bersama. Karena kecenderungan demikian menunjukkan bahwa di zaman 
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yang semakin terbuka seperti sekarang ini mau tidak mau banyak dihadapi 

persoalan-persoalan yang perlu ditangani secara tepat, sebab tanpa 

menggunakan solusi yang tepat hanya akan menimbulkan persoalan baru 

yang semakin rumit.
9
 

Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam 

menyemangati para keluarga agar dapat menjalankan ajaran agama dengan 

baik dan benar. Pada awalnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) ini tidak diatur dalam undang-undang atau Peraturan 

Pemerintah, faktor kebutuhanlah yang mendorong berdirinya organisasi ini. 

Terbentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum undang-undang atau peraturan 

pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari 

masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari 

pemerintah.  

Organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) merupakan unit pelaksana dari Kementerian Agama yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi untuk mempertinggi mutu perkawinan guna 

mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah menurut ajaran Islam dan 

untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, 

bahagia, sejahtera meteriil dan spirituil, memberikan bimbingan tentang 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, memberikan 

                                                           
9
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bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, 

memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, 

keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama, menerbitkan 

dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan 

media elektronik yang dianggap perlu,  

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka telah diatur 

mengenai organisasi Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4), yaitu dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo 

Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat 

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat, Keputusan Menteri Agama 

Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VII/2014 tentang 

anggaran dasar Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan
10

 dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 

pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa: 

“Pengadilan Agama setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud 

talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta 

bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami istri dinasehati 

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
11
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 Selain pada ayat 3 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 menyatakan bahwa:  

“Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa 

kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat 

adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan 

talak yang dimaksud”.
12

 

Berkenaan dengan masalah perceraian, seyogyanya BP4 memiliki 

peran aktif untuk pembinaan (memberikan arahan kepada suami istri dalam 

membentuk keluarga bahagia dan sejahtera), pendampingan (mendampingi 

untuk membantu suami istri dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

rumah tangga) dan penasihatan (memberikan saran atau masukan kepada 

suami istri yang bersengketa agar bisa rukun lagi) agar tidak terjadi 

perceraian ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Setiap daerah 

baik kota maupun kabupaten selalu ada kasus perceraian diseluruh Indonesia, 

termasuk di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan provinsi Jawa 

Timur ini juga tedapat banyak kasus perceraian. 

Dari data awal yang diperoleh penulis bahwa BP4 yang terdapat di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan 

sebenarnya eksistensinya masih ada, namun dalam menjalankan peran, tugas 

dan fungsinya yang terutama dalam hal pemeliharaan perkawinan atau dalam 

menyelesaikan permasalahan rumah tangga belum maksimal, hal ini terbukti 
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dari hasil wawancara atau data sementara dengan kepala KUA yang 

menyatakan bahwa untuk kasus perceraian masyarakat hanya berkonsultasi 

masalah prosedur atau proses perceraian
13

 dan banyaknya angka perceraian 

dari tahun 2013 sebanyak 122 perkara perceraian, tahun 2014 sebanyak 120 

perkara, dan dari data sementara tahun 2015 sebanyak 75 perkara.  

Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis 

termotivasi menelaah lebih mendalam, dalam bentuk karya tulis ilmiah 

dengan mengambil judul : Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Angka Perceraian 

(Studi di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan). 

B. Penegasan Istilah. 

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh 

penulis maka ada penegasan istilah antara lain:  

1. Perceraian dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu 

alasan pembubaran perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dalam BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 

38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) 

perceraian; dan (c) atas Keputusan Pengadilan.
14

 Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan 

perceraian adalah  jika antara suami dan istri terus menerus terjadi 

                                                           
13

 Lihat Transkrip Wawancara Kode 01/1-W/F-1/09-III/2015.  
14

 Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif 

fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), 48. 
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perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi dalam rumah tangganya.
15

 

2. Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah 

organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja 

Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. Tujuan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan 

keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan 

bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan 

spirituil.
16

 

C. Rumusan Masalah. 

Dari pemaparan latar belakang masalah maka inti rumusan masalah 

yang muncul adalah: 

1. Bagaimana upaya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Pacitan? 

2. Apa saja kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Pacitan? 
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 Ibid., 49. 
16

 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Tuntutan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah 

dan Rumah Tangga bahagia , (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Jawa Timur, 2012), 57. 
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D. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai melalui 

penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ditetapkan guna 

memenuhi pengetahuan bagi setiap individu. Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, berikut akan disampaikan tujuan penelitian, yang 

meliputi: 

a. Mengetahui peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan 

Kebonagung Kabupaten Pacitan. 

b. Mengetahui kendala Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan 

Kebonagung Kabupaten Pacitan. 

E. Manfaat Penelitian. 

Dalam suatu penelitian, selain adanya tujuan penelitian, maka perlu 

diketahui apa manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, adapun 

manfaatnya antara lain:  

1. Manfaat Teoritis. 

Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang 

Ahwal Al-Syahsyiyyah, khususnya dalam bidang penasihat, pembinaan, 

pelestarian perkawinan.  

2. Manfaat Praktis. 

a. Menambah wawasan dalam hal peran Badan Penasihat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi angka perceraian.  
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b. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan 

kinerja dari Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

c. Meberikan arahan bagi pasangan suami istri apabila terdapat 

permasalahan yang tidak bisa didamaikan agar dapat berkonsultasi 

dengan lembaga BP4 yang ada disetiap KUA.  

d. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut 

bagi para peneliti yang lain. 

F. Telaah Pustaka. 

Untuk menghindari plagiasi  pada penulisan karya tulis ini, maka 

penulis memaparkan perbedaan karya tulis ini dengan karya tulis teoritik dan 

empirik. Peneliti menemukan karya tulis teoritik dengan judul buku konseling 

keluarga (family counseling) yang dikarang oleh Sofyan S. Wilis yang 

memaparkan tata cara penanggulangan agar terhindar dari perceraian dengan 

metode perbaikan komunikasi antara suami istri, sedangkan dalam penulisan 

karya ilmiah ini penulis memaparkan tata cara atau metode-metode yang 

dipakai oleh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam mengurangi angka perceraian. 

Sedangkan karya tulis yang berkaitan dengan judul penulisan karya 

ilmiah ini, penulis menemukan karya tulis terdahulu antara lain: 

Skripsi yang yang disusun oleh Helida Filiallies Ferawati  dengan 

judul: Efektifitas Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo Dalam 
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Melestarikan Perkawinan 2006/2007 (Studi Atas Pelaksanaan Kursus Calon 

Pengantin/SUSCATIN), permasalahan yang diambil yaitu tentang peran 

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan dalam melestarikan 

perkawinan dan bagaimana efektivitas kegiatan SUSCATIN dalam 

meminimalisir perceraian di Kabupaten Ponorogo. pelaksanaan atas Kursus 

Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian 

dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kefektivitasan kegiatan SUSCATIN dalam 

meminimalisir perceraian di Kabupaten Ponorogo, ternyata masih belum 

optimal. Dalam skripsi ini lebih di tekankan pada keefektifitasan program 

kursus calon pengantin (SUSCATIN).
17

  

Skripsi yang disusun oleh Syarifudin dengan judul: Peran dan 

Kontribusi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat, 

yang membahas tentang peran dan kontribusi Badan Penasihat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Tanah Abang dalam membentuk 

keluarga sakinah, bagaimana strategi pembentukan keluarga sakinah, dan 

faktor apa saja yang mendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh 

BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa BP4 kurang berjalan secara maksimal walaupun banyak program yang 

dibuat dalam upaya-upayanya, akan tetapi dari pemerintah tidak ada 

                                                           
17

 Helida Filiallies Ferawati, Skripsi: Efektifitas Peran Badan Penasihatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan 

perkawinan 2006/2007 (Studi Atas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin/SUSCATIN). Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 
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dukungan tentang pendanaan untuk operasional.
18

 Skripsi milik  Syarifudin 

memfokuskan pembahasan pada peran Badan Penasihat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah dengan 

cara pembinaan, pemupukan dan mengadakan perlombaan keluarga sakinah 

dan mengambil lokasi penelitian di Tanah Abang Jakarta, sedangkan skripsi 

ini fokus pada pembahasan peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan dalam mengurangi angka perceraian serta kebijakan dan 

kendalanya yang terjadi di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. 

Sedangkan pada penulis skripsi ini penulis memfokuskan pada peran 

dan kendala Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam mengurangi angka perceraian dan penelitian ini mengambil lokasi di 

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke 

daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan 

berbagai permasalahan yang penulis bahas. 

2. Lokasi Penelitian. 

Dengan mengambil objek penelitian di Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Pacitan dan wawancara dengan kepala dan penghulu  KUA 

Kecamatan Kebonagung , yaitu Moh. Rofiq Fauzi., M.S.I dam Drs. Moh. 
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Musyrifin dan masyarakat. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan di 

Kecamatan Kebonagung tingkat perceraiannya cukup banyak. 

3. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. 

Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan 

kekerabatan.
19

 

4. Sumber Data. 

Adapaun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1) Sumber data primer, yaitu:  

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari subyek yaitu 

penelitian para pegawai  Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) yang bertugas di Kecamatan Kebonagung 

yaitu Moh. Rofiq Fauzi, S.Ag., M.S.I. dan Drs. Moh. Musyrifin, 

dan pasangan suami istri yang mempunyai problem dalam rumah 

tangga antara lain Wahyuni, Mujiono, Sumardi, Tatik Susanti dan 

Aziz Dwi Saputra. 

2) Sumber data sekunder.  
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Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas 

dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, 

jurnal,  majalah.
20

 Data sekunder ini yang bertema mediasi dalam 

perceraian seperti: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Keputusan Musyawarah 

Nasional (MUNAS) Nomor: 260/2-P/BP4/VIII/2014. 

b) Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 

c) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan 

(Jakarta: Kencana, 2006). 

d) Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka 

Setia, 2001). 

e) Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan 

Undang-Undang (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 

f) Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. Abdul Gofar 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 

g) Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga (Family Counseling) 

(Bandung: Alfabeta, 2013).  

h)   Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013). 
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5. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan:  

a. Wawancara  

Adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

peneliti yang mengajukan pertanyaan dengan yang diteliti 

(diwawancarai) untuk memberikan informasi tentang bagaimana 

peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)  

kepada narasumber yaitu pegawai BP4, yaitu Moh. Rofiq Fauzi, 

S.Ag., M.S.I. dan Drs. Moh. Musyrifin, dan pasangan suami istri 

yang mempunyai problem dalam rumah tangga antara lain 

Wahyuni dan Mujiono, Sumardi, Tatik Susanti dan Aziz Dwi 

Saputra.. 

b. Dokumentasi 

Adalah sebagai bentuk data tambahan atau penguat sebagai bukti 

bahwa memang benar adanya penelitian ini dilakukan oleh 

penulis. Sedangkan dokumentasi yang didapat oleh penulis 

berupa wawancara yang berisi tentang peran BP4, foto-foto 

kegiatan pembinaan sebelum perkawinan di KUA Kecamatan 

Kebonagung dan data perceraian Kecamatan Kebonagung yang 

didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. 
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6. Teknik Pengolahan Data. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan:  

a. Editing  

Editing adalah kegiatan untuk meneliti kembali catatan data 

yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam waktu 

penelitian.
21

 

Terkait dengan penelitian ini adalah memeriksa kembali untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan 

ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau 

diperbaiki, hal ini terkait data-data tentang efektivitas Badan 

Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di 

Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.  

b. Coding  

Dalam proses pengolahan data coding dapat diartikan sebagai 

usaha  untuk mengklasifikasikan data menurut jenis ragamnya. 

Pengelompokan data hasil rekaman atau catatan lapangan 

kedalam kategori-kategori tertentu ini sering ditempuah dengan 

menggunakan simbol-simbol, baik berupa angka maupun huruf 

yang dapat dimengerti oleh pengelola data maupun pihak 
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lainnya.
22

 Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

menganalisa dan menafsirkan data. 

c. Verifikasi  

Suatu data yang telah diolah perlu diuji masuk akal atau 

tidaknya data tersebut. Pengujian validitas data yang lebih 

dikenal dengan sebutan verifikasi empiric perlu dilakukan 

untuk melihat tingkat keberartian data dan hubungannya 

dengan bukti-bukti teori yang berlaku sebelumnya.
23

 Untuk itu, 

diperlukan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang 

dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar tidak 

meragukan lagi. 

7. Teknik Analisa Data. 

Dalam menganalisa data-data yang termuat penelitian ini ini, 

penulis menggunakan model intraktif Miles and Huberman, yaitu analisa 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga sudah datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisa data, yaitu data reduction, data display, conclusion 

drawing/verification. 

a. Data reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
24

 

b. Data display (Penyajian data), yaitu dalam penelitian kualitatif,  

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat 

naratif. 
25

 

c. Conclution/Verification, langkah ketiga dalam analisa data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, kesimpulan awal yang kemudian masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kridibel.
26

  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang 

akan disusun, maka dalam sistematika pembahasan ini Peneliti akan 

memaparkan substansi masing-masing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai 

berikut: 
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BAB I, bagian pendahuluan, dalam bab ini meliputi: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.. 

BAB II, dalam bab ini peneliti memaparkan tentang pengertian 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian perceraian, rukun dan 

syarat perceraian (talak), sebab-sebab terjadinya perceraian, macam talak, 

hukum talak, Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan 

efektivitas hukum Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).  

BAB III, dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian berupa 

profil KUA Kecamatan Kebonagung, profil Badan Penasihat Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) beserta tugas dan fungsi, peran Badan 

Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi angka 

perceraian dan kendala Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam mengurangi angka perceraian. 

BAB IV, dalam bab ini peneliti memaparkan analisa efektivitas dari 

peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

mengurangi angka perceraian dan analisa kendala Badan Penasihat 

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi angka 

perceraian di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. 

BAB V, merupakan bagian akhir ditutup dengan memuat kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran-saran. 


