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ABSTRAK 

 

Amalia, Puteri, 2021. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Bimbingan 

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syraiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Martha Eri Safira, M.H. 

 

Kata Kunci/Keyword: Bimbingan, Efektivitas, Reproduksi, Generasi,   

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin merupakan upaya 

yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam 

No. 379 Tahun 2018 sebagai bentuk penguatan persiapan perkawinan yang 

diorientasikan pada pengetahuan, kemampuan pasangan calon pengantin dalam 

mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global. Menurut teori 

Efektivitas Hukum kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama penentu 

efektifitasnya suatu hukum. Faktor masyarakat yang dimaksud adalah pemahaman 

peserta atas materi yang diberikan menjadi tolak ukur keberhasilan dari program 

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin 

Adapun pokok permasalahanya sebagai berikut: 1. Bagaimana analisis 

Efektivitas Hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah 

bagi calon pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

mengenai kesehatan reproduksi? 2. Bagaimana analisis Efektivitas Hukum 

terhadap pemahaman peserta bimbingan pekawinan pranikah bagi calon pengantin 

di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan 

generasi berkualitas? 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan empiris. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah dengan wawancara, dokumentasi dan kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa 

Pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi kesehatan reproduksi yang 

dilaksanakan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sudah 

cukup baik. Kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas menjaga dan merawat organ 

reproduksi saja tetapi banyak hal yang terkandung di dalamnya. Sedangkan 

pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi mewujudakn generasi 

berkualitas sudah sesuai dengan materi yang yang diberikan oleh fasilitator maupun 

yang terdapat dalam buku pedoman. Mereka sudah memiliki gambaran dan 

perencanaan dalam mendidik anak. Serta memiliki kesiapan mental berperan 

sebagai orang tua yang ideal untuk anaknya kelak. Sehingga dengan efektivitas 

pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat 

akan penting dan manfaat dari adanya Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Dalam sharī᾿at Islam perkawinan berarti aqad yang menghalalkan pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga 

dengan aqad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.2  

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia.3 Sebagaimana Allah SWT mengingatkan dalam Firman-Nya: 

َنُكم م   َها َوَجَعَل بَ ي ۡ ًۚ  َوِمۡن َءايََِٰتِهۦٓ َأۡن َخَلَق َلُكم مِ ۡن أَنُفِسُكۡم أَۡزوََٰجا ل َِتۡسُكنُ ٓواْ إِلَي ۡ
َود ة َوَرۡۡحَة 

ِلَك ََلٓيََٰت ل َِقۡوم يَ تَ َفك ُروَن     ِإن  ِف ذََٰ

Artinya: “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 

 
1 Bunyi Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2 J.M. Henny, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Jakarta: Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya, 2020), 3. 
3Abdul Wasik dan Samsul Arifin, Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 27. 
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rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”4 

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam5 menjelaskan hal serupa yakni konsep keluarga 

sakīnah, mawaddah, dan roḥmah. Dengan melakukan perkawinan, manusia 

akan mendapat kepuasan jasmaniah dan rohaniah yaitu kedamaian, cinta, dan 

kasih sayang. Konsep sakīnah dalam keluarga dapat menciptakan keadaan 

yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian 

kehidupan.6 Dalam mewujudkan keluarga sakīnah, dibutuhkan pemahaman 

yang kuat dari anggota keluarga khususnya suami dan istri agar dapat 

menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang nantinya tidak berujung pada 

perceraian. 

Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, 

bangsa dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, 

bangsa dan negara. Sehingga apabila ingin membangun negara yang baik maka 

harus dimulai dari membangun keluarga yang baik (sakīnah).7 Dalam hal 

tersebut pemerintah telah memiliki sebuah sarana yang diharapkan dapat 

memberikan pemahaman tentang membina rumah tangga kepada calon 

 
4 Al-Qur’ān, 30:21.  
5Bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:  Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; 
6Adib Machrus, Fondasi Keuarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11. 
7Khoiruddin, “Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan 

Integratif dan Interkorektif dalam Mmebangun Keluarga Sakinah”, Asy-Syir’ah, Vol.46, No.1, 

(Januari-Juni 2012), 99. 
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pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakīnah, 

mawaddah, dan roḥmah.  

Dari sebelumnya Badan Penasihatan Pembinan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan 

perkawinan.  Setelah adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 

2017, koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah 

bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama 

Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menjadi sebuah 

organisasi di Wilayah Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 157 

sampai dengan pasal 158 yakni menyelengarakan bimbingan di bidang urusan 

agama dan keluarga sakīnah. Termasuk di dalamnya penyelenggaraan 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.  

Program bimbingan perkawinan yang dicanangkan pemerintah sejak 

2009 sampai sekarang mengalami dinamika dan perubahan. Pada tahun 2009 

dierbitkan program kursus calon pengantin8. Kemudian pada tahun 2013 

program tersebut disempurnakan menjadi program kursus pra nikah.9 Di tahun 

2017 megalami perubahan sebanyak dua kali,  program bimbingan perkawinan 

 
8 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 

tentang  Kursus Calon Pengantin. 
9Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  
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bagi calon pengantin10 dan program bimbingan perkawinan11. Setahun 

setelahnya pada tahun 2018 program tersebut mengalami penyempurnaan 

kembali menjadi bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin12 yang 

diterapkan sampai sekarang. 

Pemerintah telah melakukan upaya yang baik untuk menekan angka 

perceraian yang kian meningkat. Program bimbingan keluarga sebelum 

perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga sakīnah yang 

menjadi upaya untuk mengantisipasi semakin tingginya angka perceraian di 

masa depan. Namun, pada kenyataanya dari sejak di berlakukan program 

bimbingan perkawinan sampai sekarang kasus perceraian masih mengalami 

kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan data perceraian di Indonesia sepanjang kurun waktu 2018-2020 

terus mengalami kenaiakan. Pada tahun 2017 tercatat kasus perceraian 

sebanyak 415.510 kasus, sebanyak 444.358 kasus di tahun 2018, dan per 

agustus tahun 2020 mencapai 306.688 kasus13 

Pada masa pandemi Covid-19  dai 34 provinsi di Indonesia salah satu 

provinsi dengan peningkatan kasus perceraian tertinggi yakni beada di Jawa 

Timur. Salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan kasus perceraian yaitu 

di Kabupaten Ponorogo. Pengadilan Agama Ponorogo mencatat terdapat 2.952 

 
10Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881  tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan. 
11Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.   
12Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379  tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.  
13Badan Pusat Statistika (BPS), “Nikah, talak, cerai, serta rujuk”, dalam 

https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html, (diakses 

pada tanggal 12 April 2021, jam 22.10). 

https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html
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perkara perceraian sepanjang tahun 2019. Terjadi peningkatan kembali di 

tahun ini selama wabah pandemi Covid-19 berlangsung dari bulan maret 

sampai agustus 2020 tercatat 2500 pasangan suami isteri yang mengajukan 

perceraian.14 

Dari pemaparan data di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah 

dalam meminimalisir kasus perceraian melalui Bimas Islam Kementerian 

Agama dengan program bimbingan perkawinan masih kurang efektif. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo, pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon 

pengantin di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan terbagi di tiga tempat yakni 

Kantor Kementerian Agama Ponorogo, Kantor Urusan Agama Sukorejo, dan 

Kantor Urusan Agama Slahung. Jumlah angkatan peserta bimbingan 

perkawinan pada tahun 2018 yaitu 28 angkatan dengan total sebanyak 1.400 

peserta. Sedangkan jumlah perkawinan sebanyak 7.586. di tahun 2019 

bimbingan perkwainan terselenggara dengan total peserta 1.600 dan peserta 

yanghadir sebanyak 1.141 dengan jumlah perkawinan sebanyak 7.294. 

Sedangkan di tahun 2020 yakni 620 peserta yang hadir dari total 850 peserta 

dalam angkatan. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perkawinan 

yang terlaksana di tahun 2020 yaitu 5.802 pasangan dari 21 Kantor Urusan 

Agama yang ada di Ponorogo.15  

 
14M. Marhaban, “Selama Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Ponorogo 

Meningkat”, dalam https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-

angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat , (diakses pada 30 November 2020, jam 8.53). 
15Fathul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 November 2020.  

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/292883/selama-pandemi-covid19-angka-perceraian-di-ponorogo-meningkat
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Maka terlihat program bimbingan perkawinan belum bisa menjangkau 

seluruh pasangan karena kuota peserta hanya terbatas dan sifat pelaksanaan 

masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Dapat dilihat dari tidak adanya 

konsekuensi bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan namun tidak 

mengikuti bimbingan perkawinan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang efektivitas hukum bimbingan perkawinan 

pranikah bagi calon pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo. 

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian judul : “Analisis Efektivitas Hukum 

terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di 

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahn yang 

disampaikan dalam latar belakang di atas. Maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman peserta 

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Lingkungan 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan 

reproduksi? 

2. Bagaimana analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman peserta 

bimbingan pekawinan pranikah bagi calon pengantin di Lingkungan 
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Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan generasi 

berkualitas? 

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, Penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk menjelaskan analisis analisis Efektivitas Hukum terhadap 

pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin 

di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mengenai 

kesehatan reproduksi 

2. Untuk menjelaskan analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman 

peserta bimbingan pekawinan pranikah bagi calon pengantin di 

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam 

mewujudkan generasi berkualitas 

D.  Manfaat Penelitian 

Menurut hemat penulis, melalui penulisan ini terdapat beberapa 

manfaat yang daat diambil yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis/akademis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan 

pengetahuan khususnya mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon 

Pengantin. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu 

pengetahuan serta rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

peneliti yang berminat dengan topik yang sama.  

b. Bagi masyarakat manfaat yang penting adanya Bimbingan 

Perkawinan Pranikah  Bagi Calon Pengantin dapat dipraktekkan 

dalam kehidpan sehari-hari 

E.  Penelitian Terdahulu 

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian terdahulu yang 

berhubungan dan sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian “Bimbingan 

Perkawinan” yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Budiono mahasiswa jurusan 

Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto dengan judul “Peran 

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam mencegah Perceraian.” 16 

Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana peran BP4 dalam mencegah 

perceraian di Kabupaten Purbalingga dan apa saja faktor-faktor penghambat 

program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini adalah masih belum 

 
16Rizki Budiono, Peran Badan Penasihatan Helida Filiallies Ferawati Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam 

mencegah Perceraian, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). 
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maksimalnya proses pencegahan perceraian dan sarana prasarana yang belum 

memadai sehingga menjadi faktor penghambat pelaksanaan program di 

Kabupaten Purbalingga. Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan, yakni pelaksanaan 

program bimbingan perkawinan. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang 

digunakan, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum sebagai analisis 

perspektif. Dan tempat penelitian di lingkungan Kementerian Agama 

Ponorogo. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Helida Filiallies Ferawati, mahasiswi 

jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo yang 

berjudul “Efektifitas peran Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan (BP-4) Departemen Agama kabupaten ponorogo dalam 

melestarikan perkawinan.” 17 Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana peranan BP4 Kabupaten Ponorogo melestarikan perkawinan dan 

bagaimana efektivitas kegiatan Suscatin dalam meminimalisir perceraian di 

Kabupaten Ponorogo. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dari 

hasil penelitian ini peran BP4 kabupaten ponorogo dalam melestarikan 

perkawinan adalah dengan memberikan kursus-kursus kepada remaja usia 

nikah, mengadakan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) kepada para 

 
17Helida Filiallies Ferawati, Efektifitas peran Badan Penasihatan, Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan (BP-4) Departemen Agama kabupaten ponorogo dalam melestarikan 

perkawinan, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2007). 
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pasangan calon pengantin, dan memberikan Problem Solving kepada mereka 

yang telah menikah dan sedang mengalami kegoncangan dalam rumah tangga. 

Sementara Tentang keefektifan kegiatan Kursus Calon Pengantin 

(SUSCATIN) dalam meminimalisir perceraian di Kabupaten Ponorogo adalah 

kurang efektif, karena prosentasenya sangat kecil. Skripsi ini dengan penelitian 

penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dengan penulis yakni 

sama-sama mendasarkan teori pada Efektivitas Hukum. Adapun perbedaanya 

terletak pada analisis terhadap program terbaru dari BP4 yakni Bimbingan 

perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen 

Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Dan cakupan penelitian penulis yaitu di 

Lingkungan Kementerian Agama Ponorogo. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Alfi Nurhidayah, Mahasiswi 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo yang 

berjudul “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.”18 Rumusan masalah penelitian 

ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimana implikasi dari 

program bimbingan pranikah bagi pasutri di Kecamatan Jetis Ponorogo. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 

lapangan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman para calon 

pengantin mengenai materi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA 

 
18Siti Alfi Nurhidayah, Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasanagn Suami Istri 

(Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).  
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Kecamatan Jetis mereka semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. 

Sementara tentang implikasi bimbingan pra nikah tidak menjadi tolak ukur 

apakah keluarga pasutri bisa tarjamin atau tidak dalam hal keharmonisan atau 

sakīnah mawaddah waroḥmah dalam sebuah keluarga. Dalam penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penulis yakni sama-sama menganalisis program 

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, adapun perbedaanya 

terketak pada lokasi penelitian yakni di lingkungan Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo serta menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai 

perspektif analisis. 

Dari beberapa tinjauan pustaka terkait dengan penelitian yang akan 

dibahas dalam skripsi nantinya ada yang mendukung dan ada yang 

menguatkan. Masalah yang ingin penulis bahas lebih terkhusus pada 

pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin 

mengenai kesehatan reproduksi dan mewujudkan generasi berkualitas. Selain 

itu, lokasi penelitian berberda dengan penelitian sebelumnya, yang mana 

penulis saat ini meneliti di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

F.    Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam prosenya penelitian ini mengacu pada penelitian lapangan 

(field research), dikarenakan penelitian ini dilaksanakan di lingkungan 

tertentu, yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Selain 

itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  karena penelitian 

bersifat deskrisptif dan cenderung menggunakan analisis yang mengacu 
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pada titik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan 

seberapa efektif pemahaman peserta terhadap materi Bimbingan 

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo. 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis 

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam 

masayarakat.19 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Sosiologi 

Hukum yakni Efektifitas Hukum terhadap pemahaman peserta atas materi 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal 

ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif 

kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama.20 

Peneliti sebagai pengamat penuh melakukan penelitian di 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sesuai jadwal penelitian yang 

dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber 

sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo.  

 
19Sulaiman Tripa, Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum (Aceh: Bandar 

Publishing, 2019), 72.  
20Moleong J. Lexy, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25. 



18 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian 

adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, beralamat di 

Jalan Ir. H Juanda No. 27, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur 63418.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil 

pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, 

huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut 

sehigga diperoleh hasil tertentu.21 Data dalam penelitian ini adalah 

mengenai mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah 

bagi calon pengantin dan pemahaman peserta atas materi yang 

diberikan oleh fasilitator di Lingkungan Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo.  

b. Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membutuhkan data-

data yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan bimbingan 

perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kabupaten Ponorogo. 

Sumber data dalam penelitian yang penulis butuhkan adalah sebagai 

berikut:  

 
21Anggito, Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 213.  
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1) Sumber Data Primer 

Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung 

dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian 

lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara maupun 

dokumentasi.22 

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan 

dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya adalah: 

a) Pengurus Bimas Islam Kementerian Agama Ponorogo 

sebagai penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah 

Bagi Calon Pengantin 

b) Fasilitator Bimbingan Perkawinan atau yang memberikan 

penyuluhan 

c) Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang akan 

melangsungkan perkawinan dan yang sudah 

melaksanakannya 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal 

data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang 

didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa laporan maupun 

dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari 

 
22Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

16.  
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intansi yang bersangkutan. Sedangkan eksternal data dapat 

diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang 

relevan dari masalah yang bersangkutan.23 

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan 

oleh peneliti terdiri dari berupa dokumen yaitu mengenai: 

a) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Pranikah Bagi Calon Pengantin 

b) Buku Ditjen Bimas Islam Kemenag RI yang berjudul 

“Fondasi Keluarga Sakīnah Bacaan Mandiri Calon 

Pengantin” 

c) Buku Soerjono Soekanto yang berjudul  “Penegakan 

Hukum” 

d) Buku Soerjono Soekanto yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Penegakan Hukum” 

e) Laporan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di 

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

f) Laporan jumlah perkawinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 

2018 sampai dengan tahun 2020 

 

 

 
23Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan menggunakan dua cara, antara lain sebagai berikut:  

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara 

mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga 

informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang 

dibutuhkan.24 

Dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis 

wawancara bebas terpimpin. Di mana pada saat wawancara terhadap 

narasumber peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur 

(Structured Interview) membawa instrumen sebagai pedoman untuk 

wawancara yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi 

lancar. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan. 

Informan utama adalah Petugas Bimas Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara Bimbingan Perkawinan 

Pranikah. Selain itu juga dengan fasilitator bimbingan perkawinan dan 

peserta bimbingan perkawinan itu sendiri. 

 

 

 
24Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru–Karyawan dan Penelitian Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 74. 
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b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.25 

Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi 

laporan pelaksanaan program bimbingan perkawinan Tahun 2018 

sampai tahun 2020, laporan jumlah perkawinan di Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2018 sampai Tahun 2020. 

6. Analisis Data 

Peneliti dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode 

deduktif yaitu dengan menjadikan pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil dan Teori Efektivitas Hukum untuk kemudian 

dikemukakan kenyataan atau fakta tentang pelaksanaan Bimbingan 

Perkawinan Pranikah di Kabupaten Ponorogo beserta pemahaman peserta 

terhadap materi yang diberikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 

umum tentang efektivitas hukum pemahaman peserta terhadap materi 

yang diberikan oleh fasilitator khususnya materi Kesehatan Reproduksi 

dan Mewujudkan Generasi Berkualitas. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan 

 
25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 240. 
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beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik 

sebagai berikut:26 

a) Perpanjangan Pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan 

memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang 

perlu ditambah sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

Pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan. 

b) Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan bekesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Teknik ini digunakan penelti agar data yang diperoleh 

dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan kerekunan peneliti 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang 

terkait program bimbingan perkawinan pra nikah. 

c) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berabagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

 
26Ibid., 270.  
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untuk kepentingan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.27 

Jadi penelitian ini dapat dicek keabsahannya secara konstruk dengan 

membandingkan data peneliti dengan hasil wawacara narasumber, 

konselor atau penyuluh, dan peserta bimbingan perkawinan. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab 

yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab. Dalam penelitian ini, 

penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab 

tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas 

masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisikan pola dasar dari keseluruhan isi 

skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metodologi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : TEORI EFEKTIVITAS HUKUM  

Berisi uraian mengenai landasan teori yaitu menguraikan teori 

Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

 
27Afifudun dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2009), 143. 
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BAB III : PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA  

  NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI LINGKUNGAN  

  KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

  Pada bab ini peneliti menguraikan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara maupun dokumentasi yang telah diolah 

berdasarkan teknik pengolahan data.  

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP  

PEMAHAMAN PESERTA MENGENAI MATERI 

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAHAN BAGI 

CALON PENGANTIN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

  Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan 

menganalisis data-data baik melalui data primer maupun 

sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Yakni analisis Efektivitas Hukum terhadap 

pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi 

calon pengantin di Lingkungan Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan reproduksi 

kemudian analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman 

peserta bimbingan pekawinan pranikah bagi calon pengantin 

di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

dalam mewujudkan generasi berkualitas. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisikam tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok-pokok permasalahan dan saran yang membangun guna 

memperbaiki penulisan penelitian ini yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

BAB II 

EFEKTIVITAS HUKUM 

A. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata bahasa inggris yaitu efective“ yang berarti 

berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Efektivitas hukum dapat 

diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan 

keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. 1 

Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan 

pendekataan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan 

lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang stiril, 

melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan 

akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.2 

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum.3 Efektivitas hukum seringkali 

dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Jika tujuan hukum 

tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang 

 
1Winarno Yudho, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, Vol.17 No. 01 (1987), 59. 
2Abd. Halim, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya,” 

Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 42 No. II (2008), 397. 
3Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,” 

Jurnal Justitia, Vol.1 No.01 (2013), 85. 
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diharapkan atau dikehendaki oleh hukum hal ini dinamakan hukum yang 

efektif.4 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto adapun masalah pokok dari efektivitas 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya yaitu: 

a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang) 

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya 

suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka 

pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut 

benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum 

biasanya dibedakan antara tiga hal berlakunya hukum sebagai kaidah. 

Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto 

sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa:5 

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk 

menurut cara yang telah di tetapkan atau apabila menunjukan hubungan 

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.  

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 

efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh 

 
4Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai 

Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 (Februari 

2014), 37. 
5Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” 

Jurnal Hukum Replik, Vol. 5 No.2 (September 2017), 178. 
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penguasa walaupun tidak di terima oleh warga masyarakat atau kaidah 

tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.  

3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan 

cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 

Menurut Soerjono Soekanto, gangguan yang menyebabkan 

kepincangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 

disebabkan karena: 6 

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 

2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang 

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. 

4) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana 

yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.  

b. Faktor penegak hukum 

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah 

hukum saja. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau 

organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum 

mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) yang berisikan hak dan 

kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang 

 
6Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: 

Rajawali Pers, Tahun 2019), 17.  
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mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada 

di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan 

baik.7 

Sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif 

atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan 

serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum. 

Persoalan tersebut meliputi: 8 

1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat 

2) Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, 

salah satunya disebabkan oleh proses perekrutanyang tidak 

mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan 

dengan pejabat (nepotisme dan kolusi) 

3) Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum 

itu sendiri 

4) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia 

penegakan hukum 

5) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern 

6) Adanya mafia peradilan. 

c. Faktor sarana atau fasilitas   

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum 

dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang 

 
7Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat”, 41. 
8Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Teras, 2012), 120. 
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memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi law in book, dan bukan 

law in action. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas 

yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak 

hukum itu disahkan. Runag lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana 

fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.9 Khususnya untuk sarana 

atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:10  

1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi 

2) Apa yang belum ada, perlu diaadakan dengan memperhitungkan jangka 

waktu pengadaannya 

3) Apa yang kurang perlu dilengakapi 

4) Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti 

5) Apa yang macet, dilancarkan 

6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan.  

d. Faktor masyarakat 

Menurut Abdurrahman masyarakat  dan  lingkungan  merupakan  

faktor  utama  yang  sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di 

Indonesia karena berkaitan erat dengan  kesadaran  masyarakat  mengenai  

hak  dan  kewajibannya  di  depan hukum. Kesadaran   hukum   masyarakat   

adalah merupakan   keseluruhan   yang   mencakup   pengetahuan   tentang   

hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik 

 
9Ibid., 121.  
10Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Angkasa Offset, 1983), 32. 



27 

 

 

apapun suatu peraturan maupun aparat  pelaksananya  bila  kesadaran  

masyarakat  akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat.11 

Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab 

akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif orang 

lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah 

yang tepat apabila dalam kenyataanya benar-benar mengalami pelanggaran 

hak. Hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:12 

1) Penyuluhan hukum yang teratur 

2) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan terhadap 

hukum dan respek terhadap hukum 

3) Pelembagaan yang terencana dan terarah. 

e. Faktor kebudayaan 

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam buku 

Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem 

kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan 

kebudayaan. Keudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencaup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).13 Hukum terdapat di dalam 

setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan bagian dari 

 
11Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia 

(Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat),” Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 

No. 1 (2011), 9. 
12Soerjono, Penegakan Hukum, 33. 
13Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59.  
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kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan 

cara berpikir masyarakat yng mendukung kebudayaan tersebut.14 

Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaraan hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat 

mengenai hukum selama ini.15 

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 

pada efektivitas penegakan hukum.  

C. Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan 

masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (rule of the game) 

sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam 

bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara das sein dan das 

sollen dalam fakta adalah sama).16 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang 

membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 

Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan 

 
14Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Perkasa, 2007), 204. 
15Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori 

Lawrence M. Friedman,” Supremasi Hukum, Vol. 15 No. 2, (Juli 2019), 15. 
16Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Kesadaran Hukum Masyarakat,” Gorontalo 

Law Review, Vol. 1 No. 1, (April 2018), 16. 
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hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai 

nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum 

yang diharapkan ada. 

Faktor-Faktor penyebab masyarakat mematuhi hukum yaitu sebagai 

berikut:17 

1) Compliance 

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan 

usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan 

apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang 

ketat terhadap kaidah hukum tersebut. 

2) Identification 

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai 

intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada 

hubungan baik dengn mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan 

kaidah kaidah hukum tersebut 

3) Internalization 

Seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara 

intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai 

nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Kepentingan-kepentingan para 

warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada. 

 
17Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” 

Jurnal Tapis, Vol. 10 No. 1 (Tahun 2014), 20. 
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BAB III 

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI 

CALON PENGANTIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di 

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di 

Kabupaten Ponorogo dinaungi oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam 

selanjutnya disebut dengan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo. Yang berkantor di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo.1 

Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Adapun fungsi dari bimbingan masyarakat Islam adalah sebagai 

berikut:  

1. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masayarakat islam 

2. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat islamyang meliputi 

urusan agama Islam dan pembinaan sharī᾿at, bina kantor urusan agama 

 
1Terletak di Jl. Ir. H Juanda No. 27, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kode Pos: 63418, Telp: 

(0352) 481053-461330, Website:www.kemenagponorogo.id, dan Email:ponorogo@kemenag.go.id    
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dan keluarga sakīnah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, 

dan pemberdayaan wakaf 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan 

masyarakat Islam 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

bimbingan masyarakat Islam 

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam.2 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Bimbingan 

Mayarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 

memiliki susunan organisasi atau kepengurusan sebagai berikut: 

Gambar 3.1: Susunan Orgnisasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2021 

 

 

 

Adapun para staf dan pegawai yang terhimpun dalam 

kepengurusan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

 
2Hayat Prihono Wiyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo 7 Januari 2021.  

Kepala Seksi Bimas 
Islam

Pemberdayaan 
KUA

Kepenghuluan KemasjidanKemitraan Pena Islam Operator

Penyuluh
Kepala KUA 
Kecamatan
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Tabel 3.1: Daftar Staf Pegawai Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2021 

NO. PEGAWAI NIP PANGKAT JABATAN 

1.  
Hayat Prihono 

Wiyadi, MH 
197404052003121000 III D KEPALA BIDANG  

2. 
Fathul Hadi,   

S. Sos.I 
198204142003121000 III C KEPENGHULUAN 

3. Arif Bintoro, SE 19720308201101001 III C 
PEMBERDAYAAN 

KUA 

4. Iqlima Herawaty 198206282014112001 II A KEMITRAAN 

5. Muhin Aziza 198005112014112003 III B KEMASJIDAN 

6. 
Indun Fanani,  

S. Th. I 
198310032009012006 III C PENA ISLAM 

7. Moh Wafik Isro'I  - - OPERATOR 

Sumber: Arsip Bimas Islam Kementerian Agama Ponorogo. 

 

Program bimbingan perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di 

Kabupaten Ponorogo dilaksanakan di tiga tempat yaitu: 

1. Aula Kementerian Agama Ponorogo 

2. Aula Kantor Urusan Agama Sukorejo 

3. Aula Kantor Urusan Agama Slahung 

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terbagi di tiga tempat 

disesuaikan dengan fasilitas tempat yang dapat mendukung 

keberlangsungan program. Hal tersebut disampaikan oleh Kepenghuluan 

Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Bapak Fathul Hadi. 

Berikut kutipan hasil wawancara penulis:3 

“Ada 3 tempat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu di  

Aula Kemenag, Aula KUA Sukorejo dan Aula KUA Slahung. 

Karena kondisi fasilitas yang memadai yang memungkinkan untuk 

pelaksanaannya ya tiga tempat ini. yang mempunyai aula.” 

 

 
3Fathul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Desember 2020.  
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2. Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin 

Fasilitator pelaksana bimbingan perkawinan adalah orang yang 

sudah mengikuti Bimbingan teknis ToT (Training of Trainer) dan 

mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan 

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia.4 

Berikut daftar fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi 

Calon Pengantin Tahun 2020: 

1. Syaikhul Hadi, S.Ag, M. FiL.I 

2. H. Syaikhudin Nasir, M.Pd. 

3. Hayat Prihono Wiyadi, S.Ag. MH 

4. Ifrotul Hidayah, MA 

5. Tri Uganda Cahyana, S.Ag. 

6. Moh. Anwar Romdloni, S. Sos I 

7. Indun Fanani, S Th I 

8. Dinas Kesehatan 

9. Chusnu Roidah, S. Ag, M. Pd 

10. Drs. H. Zaenuri 

11. Tajul Mujahidin, S. Ag. 

3. Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin 

Calon Pengantin yang sudah mendaftar di  Kantor Urusan Agama 

Kecamatan menjadi prioritas peserta bimbingan perkawinan. Sesuai dengan 

 
4Hayat Prihono Wiyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021. 
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kuota yang tersedia calon pengantin tersebut dianjurkan untuk mengikuti 

bimbingan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang sudah ditentukan oleh 

panitia. Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bimas 

Islam Bapak Hayat Prihono Wiyadi: 

 “Kita menjalin kesepakatan dengan calon pengantin, peserta 

diundang untuk mengikuti kegiatan bagi yang bisa hadir. Kalau 

memang tidak bisa hadir maka diganti dengan peserta yang 

lainya”.5 

 

Berikut akan disajikan laporan jumlah angkatan bimbingan 

perkawinan yang terselenggara di Tahun 2018 sampai dengan 2020. 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin 

Tahun 2018-2020 

No. Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

1 Jumlah Angkatan 28 32 17 

2 Jumlah Peserta  1.400 1.600 850 

3 Jumlah Peseta Hadir - 1.141 620 

Sumber: Arsip Bimas Islam Kementerian Agama Ponorogo, telah diolah 

kembali oleh peneliti. 

 

Data diatas menunjukkan jumlah peserta yang mengikuti 

bimbingan perkawinan dengan kuota peserta dalam setiap angkatan 

berjumlah 25 pasang yaitu 50 orang. Pada tahun 2018 bimbingan 

perkawinan terselenggara sejumlah 28 angkatan. Namun sayangnya jumlah 

peserta yang hadir tidak dapat terhitung secara pasti dikarenakan belum 

terdapat sistem aplikasi yang mendukung. Pada tahun selanjutnya jika 

 
5Hayat Prihono Wiyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Januari 2021.  
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dipresentasikan kehadiran peserta tahun 2019 ada 71% dan tahun 2020 ada 

73%. Meskipun terjadi kenaikan presentasi kehadiran peserta, namun 

jumlah angkatan yang dapat terselenggara tidak konsisten dan mengalami 

penurunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.  

4. Model Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin 

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin 

menggunakan 2 model bimbingan yaitu:6 

1. Bimbingan Tatap Muka 

Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran 

(JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan Kementerian Agama. 

Bimbingan dilaksanakan selama 2 hari sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan aqad  nikah.  

2. Bimbingan Mandiri 

Bimbingan mandiri dilaksanakan dalam hal calon pengantin 

tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka. Dengan ketentuan pada 

saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin 

mendapatkan bimbingan perkawinan. Selanjutnya mendatangi 

puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi dan 

materi lainnya yang terkait dibuktikan dengan surat keterangan 

bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas. Selain itu calon 

 
6Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 BAB II 

Huruf B dan C.  
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pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan tentang generasi 

berkulitas dari petugas PLKB  di wilayah tempat tinggal yang dapat 

dijangkau oleh calon pengantin dibuktikan dengan surat pernyataan 

penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat. 

Lebih lanjut dijelaskan mengenai hal peserta yang berhalangan 

hadir saat dijadwalkan bimbingan tatap muka karena alasan tertentu 

maka tetap dapat mengikuti bimbingan mandiri. Berikut kutipan hasil 

wawancara penulis dengan Fasilitator Bimas Islam Ibu Indun Fanani: 

“Biasannya kami fasilitator dengan bimas meluangkan waktu 

untuk bisa bimbingan mandiri agar dapat mendapat sertifikat”.7 

 

Berikut akan disampaikan jadwal pelaksanaan bimbingan 

perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kabupaten Ponorogo 

beserta materi dan fasilitator. 

Tabel 3.3: Jadwal Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Tahun 

2020 

Sumber : Arsip Bimas Islam Kementerian Agama Ponorogo, telah diolah    

   kembali oleh peneliti. 

Keterangan : Kode Materi: 1. Pembukaan dan paparan kebijakan bimbingan 

perkawinan; 2. Pre test, perkenalan dan kontrak belajar; 3. 

Mempersiapkan Keluarga sakīnah; 4. Mempersiapkan keluarga 

 
7 Indun Fanani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 

KODE 

HARI JAM MATERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08.00-10.00 1 A B A B A A J A B K B J K A J K B

10.00-11.00 2 C F E G I C G E E F C E G C E D C

11.00-12.00 3 C F E G I C G E E F C E G C E D C

12.00-13.00

13.00-14.00 4 C F E G I C G E E F C E G C E D C

14.00-17.00 5 F D G D C I D I D G G D F E I G I

08.00-10.00 6 H H H H H H H H H H H H H H H H H

10.00-12.00 7 E I D I D G I D I D D F E I D I G

12.00-13.00

13.00-15.00 8 G C I C F D F C C G I C D F G C F

15.00-17.00 9 G C I C F D F C C G I C D F G C F

II

I

PELAKSANAAN  AULA KEMENAG/PB ARJOWINANGUN

K

O

D

E

 

F

A

S

I

L

I

T

A

T

O

R

ISHOMA

ISHOMA

DAFTAR ANGKATAN AULA KEMENAG/PB PULUNG
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sakīnah (lanjutan); 5. Membangun hubungan dalam keluarga; 6. 

Menjaga kesehatan reproduksi keluarga; 7. Memenuhi 

kebutuhan keluarga; 8. Mempersiapkan generasi berkualitas; 9. 

Refleksi dan evaluasi post test dan penutupan.  

Kode Fasilitator : A. Syaikhul Hadi, S. Ag, M. FiL. I; B. H. 

Syaikhudin Nasir, M. Pd.; C. Hayat Prihono Wiyadi, S. Ag. 

MH; D. Ifrotul Hidayah, MA; E. Tri Uganda Cahyana, S. Ag.; 

F. Moh. Anwar Romdloni, S. Sos I; G. Indun Fanani, S Th I; H. 

Dinas Kesehatan; I. Chusnu Roidah, S. Ag, M. Pd; J. Drs. H. 

Zaenuri; K. Tajul Mujahidin, S. Ag. 

 

Jadwal bimbingan di atas merupakan jadwal bimbingan tatap 

muka bagi peserta dalam setiap angkatanya. Sedangkan untuk bimbingan 

mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, maka 

akan diselenggarakan bimbingan dengan jadwal baru sesusai dengan 

kesepakatan dengan fasilitator. 

5. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin 

Materi yang diberikan oleh fasilitator diterapkan sesuai alur dalam 

modul yang diberikan kepada peserta sebagai bacaan mandiri calon 

pengantin. Berikut disampaikan beberapa materi yang diterapkan dan 

pernyataan wawancara dengan salah satu fasilitator bimbingan perkawinan 

Ibu Chusnu Roidah:8  

a. Pembukaan dan Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan 

Materi pertama disampaikan oleh Kepala Kantor sebagai 

pengantar dan pembukaan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon 

pengantin. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis: 

 
8Chusnu Roidah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Januari 2021.   
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“Pembukaan dan Paparan Kebijakan Bimbingan 

Perkawinan disampaikan oleh Kepala Kantor Bapak Syaikhul 

Hadi, S. Ag, M. FiL. I yang berkaitan dengan pengantar kegiatan 

dan sosialisasi Undang-Undang terbaru seperti Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (Chusnu Roidah, S. 

Ag, M. Pd) 

b. Pre Tes, Perkenalan dan Kontrak Belajar 

Peserta diperkenankan mengisi Pre Tes  untuk menguji 

pengetahuan dan kesiapan berumah tangga sebelum diberikan materi. 

Dan disampaikan kontrak belajar pelaksanaan bimbingan perkawinan. 

Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis: 

“Kedua, pre test, perkenalan dan kontrak belajar. Mengisi 

blangko bagaimana kesiapan para peserta catin sebelum diberikan 

materi tentang pengetahuan akan berumah tangga”. (Chusnu 

Roidah, S. Ag, M. Pd)9 

c. Mempersiapkan Keluarga Sakīnah 

Fasilitator mengajak peserta untuk lebih mengenal karakter 

pasangan masing-masing, memahami jati diri manusia, dan bangunan 

keluarga sakīnah. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis: 

“Mempersiapkan Keluarga Sakīnah, lebih pada persiapan 

untuk mengenal karakter pasangan masing-masing, memahami 

jati diri manusia, bangunan keluarga sakīnah yang sesuai dengan 

Hadist Nabi SAW, 

َْربَعُ  اْلَمْرأَةُُ تُ ْنَكحُُ َا، ِلأ َاُ، َوِلأََسبأَها، لأَماِلأ فَاْظَفرُْ َولأدأينأَها، َوََجَاِلأ  
يََداكَُ َترأَبتُْ الد أينُأ بأَذاتُأ  

Artinya: “Perempuan dinikahi karena empat perkara, 

karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya dan 

karena agamanya”. 

 

 
9Ibid.  
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d. Mempersiapkan Keluarga Sakīnah (Lanjutan) 

Dalam materi ini fasilitator membahas lebih mendalam tentang 

keluarga sakīnah yaitu mengenai 4 pilar perkawinan serta tujuan dan 

landasan perkawinan. Berikut kutipan hasil wawancara penulis: 

“Mempersiapkan mental catin untuk menuju keluarga 

sakīnah, 4 pilar perkawinan yaitu zawwaj, mīthāqan ghalīẓan, 
mu’asharah bil al-ma’rūf dan musyawarah, serta tujuan dan 

landasan perkawinan”. (Chusnu Roidah, S. Ag, M. Pd) 

e. Membangun Hubungan Dalam Keluarga 

Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk 

menerapkan manajemen komunikasi dan pemecahan konflik. Berikut 

kutipan hasil wawancara penulis: 

“Dalam satu pasangan terdiri dari dua keluarga yang berasal 

dari karakter dan budaya yang berbeda. Pasangan harus bisa 

saling menyesuaikan, menjadi satu visi dan satu misi. Begitupun 

hubungan dengan masyarakat harus terjalin dengan baik”. 

(Chusnu Roidah, S. Ag, M. Pd)10 

f. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga 

Khusus berkaitan dengan materi ini disampaikan oleh Dinas 

Kesehatan yang ahli di bidangnya. Dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran kesehatan reproduksi peserta calon pengantin, mengatur, 

merencanakan dan menjaga kehamilan, serta persiapan persalinan. 

Berikut kutipan hasil wawancara penulis: 

“Bagaimana masing-masing pasangan mengetahui 

kesehatan reproduksi. Biasanya dokter atau bidan 

memperkenalkan organ-organ reproduksi. Memberikan wawasan 

kepada catin untuk merencanakan keturunan, mengetahui masa 

subur, kapan tidak boleh digauli dan penyakit-penyakit yang 

 
10Ibid.  
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berkaitan dengan organ reproduksi”. (Chusnu Roidah, S. Ag, 

M.Pd) 

g. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 

Materi ini berkaitan dengan musyawarah dan kerjasama dalam 

memetakan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Merencanakan tujuan 

keuangan keluarga. Berikut kutipan hasil wawancara penulis:  

“Menggali potensi peserta untuk lebih produktif. 

Memberikan wawasan kebutuhan keluarga dan kebutuhan 

bermasyarakat harus disiapkan dan direncanakan”. (Chusnu 

Roidah, S. Ag, M. Pd)11 

h. Mempersiapkan Generasi Berkualitas 

Materi ini memberkan pengetahuan kepada peserta mengenai 

peran tanggungjawab orang tua terhadap keturunannya serta 

pentingnya kesepakatan prinsip pengasuhan. Berikut kutipan hasil 

wawancara penulis:  

“Berkaitan dengan rencana memiliki keturunan. Orang tua 

harus bisa menjadi idola yang berkualitas bagi anaknya. Dari 

mulai akhlak dan kualitas diri juga kualitas ibadah”. (Chusnu 

Roidah, S. Ag, M. Pd) 

i. Refleksi dan Evaluasi, Post Test  dan Penutupan 

Di akhir sesi peserta diperkenankan mengisi Post Test untuk 

mengetahui hasil bimbingan perkawinan. Dan evaluasi kegiatan 

bimbingan perkawinan. Berikut kutipan hasil wawancara penulis: 

“Setelah diberikan materi kita bisa lihat apakah catin lebih 

menguasai daripada saat pos tes”. (Chusnu Roidah, S. Ag, 

M.Pd)12 

 
11Ibid.  
12Ibid.  
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6. Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin 

Metode penyampaian bimbingan perkawinan pranikah 

menggunakan beberapa desain pembelajaran yaitu:  

1. Empat Pilar Pembelajaran UNESCO 

a. Learning to know 

b. Learning to do 

c. Learning to be 

d. Learning to live together 

2. Pendekatan Enabling 

a. Penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan 

keluarga 

b. Pelatihan kecakapan hidup mengelola dinamika dan kehidupan 

perkawinan dan keluarga 

3. Metode Andragogi 

a. Peserta terlihat aktif dalam proses belajar 

b. Materi berhubungan dengan keseharian 

c. Materi bermanfaat dan untuk diterapkan  

d. Praktek menerapkan pengetahuan 

e. Disesuaikan dengan pengalaman dan daya pikir13 

 
13Bimas Islam Kementerian Agama RI, “Infografis Bimbingan Perkawinan (Bimwin),” 

dalam 

https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Infografis%20Bimbingan%20Perkawinan%20(Bi

mwin).pdf, (diakses pada tanggal 18 Februari 2021, jam 22.25).  

https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Infografis%20Bimbingan%20Perkawinan%20(Bimwin).pdf
https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/Infografis%20Bimbingan%20Perkawinan%20(Bimwin).pdf
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Jadi metode yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan 

perkawinan adalah metode pembelajaran orang dewasa bukan hanya metode 

dakwah atau ceramah. Berikut kutipan hasil wawancara dengan fasilitator 

bimbingan perkawinan Ibu Indun Fanani: 

“Kita menggunakan metode andragogi untuk orang dewasa. 

Apalagi peserta bimbingan merupakan orang yang sudah dewasa. Sehingga 

tidak ada kebosanan. Teknis dari materinya yaitu menggali potensi atau 

memahami keterampilan diri dalam menyelesaikan permasalahan rumah 

tangga”.14 

Kecapakan yang dilatihkan kepada peserta calon pengantin 

bimbingan perkawinan yaitu: 

a. Kesadaran diri, yaitu mengenali apa yang penting bagi dirinya 

b. Kesadaran sosial, yaitu empati, menghargai kebutuhan pasangan 

c. Manajemen diri, yaitu mengambil keputusan, mengelola emosi dan 

kematangan diri 

d. Manajemen hubungan, yaitu komunikasi, musyawarah dan hubungan 

yang sehat15 

7. Jumlah Perkawinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 sampai 

dengan Tahun 2020 

Berikut akan disampaikan tentang jumlah perkawinan pada setiap 

kecamatan di Kabupaten Ponorogo, mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 

2020 adalah:  

 

 
14Indun Fanani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021. 
15Ibid.  
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Tabel 3.4: Jumlah Perkawinan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2020 

Sumber: Arsip Bimas Islam Kabupaten Ponorogo, telah diolah kembali oleh 

peneliti. 

 

 Tabel di atas menunjukkan tingginya jumlah perkawinan per 

tahunnya yang tidak sebanding dengan jumlah pelaksanaan bimbingan 

perkawinan pranikah yang dapat terselenggara dalam setahun. Dapat dilihat 

melali grafik berikut ini. 

NO. KECAMATAN 
JUMLAH PERKAWINAN 

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 

1. PONOROGO 574 536 489 

2. JENANGAN 491 467 355 

3. BABADAN 532 514 475 

4. SIMAN 340 353 291 

5. KAUMAN 378 342 282 

6. SUKOREJO 469 453 330 

7. BADEGAN 286 234 210 

8. SAMPUNG 318 286 261 

9. BALONG 399 335 291 

10. JAMBON 355 359 282 

11. SLAHUNG 488 399 316 

12. BUNGKAL 310 278 189 

13. NGRAYUN 470 559 385 

14. SAMBIT 316 314 226 

15. SAWOO 509 543 339 

16. MLARAK 260 252 214 

17. JETIS 243 223 196 

18. PULUNG 383 406 319 

19. SOOKO 194 210 147 

20. NGEBEL 179 173 144 

21. PUDAK 92 57 61 

JUMLAH 7.586 7.294 5.802 



44 

 

 

 Gambar 3.2 

Perbandingan Jumlah Perkawinan dengan Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan 

di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 sampai tahun 2020 

Dari data tersebut pada Tahun 2018 jumlah perkawinan sejumlah 

7.586 pasang, dengan jumlah peserta bimbingan sejumlah 1.400 peserta dan 

peserta yang hadir tidak terhitung pasti karena belum ada sistem aplikasi yang 

mendukung. Pada tahun 2019 jumlah perkawinan sejumlah 7.294 pasang, 

dengan jumlah peserta bimbingan sejumlah 1.600 peserta dan peserta yang 

hadir sejumlah 1.141 peserta. Sedangkan di tahun 2020 jumlah perkawinan 

sejumlah 5.802 pasang, dengan jumlah peserta sejumlah 850 dan peserta yang 

hadir sejumlah 620 peserta. 

 Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa jumlah perkawinan 

yang tinggi belum bisa diakomodir oleh program bimbingan perkawinan. 

Program tersebut belum bisa menjangkau seluruh pasangan calon pengantin 

yang ada di Kabupaten Ponorogo. Terlebih lagi peserta yang hadir hanya 

sekitar 70% 
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B. Menjaga Kesehatan Reproduksi dan Mewujudkan Generasi Berkualitas 

1. Menjaga Kesehatan Reproduksi 

Kesehatan Reproduksi erat kaitannya dengan fungsi reproduksi 

dalam keluarga yakni fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga 

kelangsungan keluarga. Islam mengajarkan reproduksi menjadi salah satu 

tujuan syariat (Maqāsid al-Syarīah) yaitu penjagaan terhadap keturunan 

(Ḥifz al-naṣl).16 

Kesehatan reproduksi menjadi salah satu substansi dari bimbingan 

perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diberikan oleh fasilitator 

kepada peserta melalui pemaparan materi selama 2 jam pelajaran. Sesuai 

dengan buku pegangan yang diberikan kepada peserta calon pengantin 

materi kesehatan reproduksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:17 

a. Kesehatan Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan  

Dalam hal ini narasumber menyampaikan fungsi dari masing-

masing organ reproduksi bagi laki-laki maupun perempuan beserta 

pemeliharaan kesehatan organ tersebut. Serta himbauan untuk menjauhi 

seks bebas, merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi 

narkoba.  

b. Hamil dan Menyusui 

Dalam hal ini narasumber menyampaikan akan pentingnya 

perencanaan dan persiapan kehamilan. Perencanaan kehamilan 

 
16 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, 74. 
17 Ibid., 73. 
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bertujuan untuk mencegah kehamilan 4Terlalu yaitu Terlalu muda (<20 

tahun), Terlalu tua (>35 tahun), Terlalu dekat jarak kehamilan (<2 

tahun), Terlalu sering hamil (>3 anak). Dijelaskan pula mengenai 

materi mengenai kesiapan pra kehamilan seperti persiapan mental 

emosional, persiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

serta pengetahuan pasca persalinan dan nifas bagi perempuan. 

c. Keluarga Berencana 

Dalam hal ini narasumber menyampaikan akan pentingnya 

pengaturan kehamilan. Dikarenakan melihat tujuan dan keuntungan jika 

pasangan suami istri mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yakni 

menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesempatan untuk 

merawat bayi dan anak semaksimal mungkin, serta meningkatkan 

kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga.18 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya materi kesehatan 

reproduksi maka pasangan calon pengantin dapat berpikir jauh ke depan 

merencanakan bersama berbagai hal yang berkaitan dengan masa 

produktif dan peningkatan keluarga. Dalam rangka meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan calon pengantin sebagaimana yang 

tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 

Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin bahwa 

 
18Ibid., 83. 
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pembekalan materi tentang kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh 

narasumber dari unsur puskesmas.  

Pada prakteknya di Lingkungan Kementerian Agama 

berkoordinasi dengan narasumber dari instansi lain yakni Dinas Kesehatan 

sebagai tenaga ahli yang memang berkompeten di bidangnya sebagai 

narasumber yang menyampaikan materi kesehatan reproduksi tersebut. 

Hal ini dinyatakan langsung oleh Kepenghuluan Bimas Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo. Berikut pernyataan wawancara dengan 

Bapak Fathul Hadi: 

“Fasilitator tidak hanya berasal dari lingkungan Kementerian 

Agama, namun kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 

terkait dengan pemberian materi kesehatan reproduksi kepada 

calon pengantin.”19 

 

Salah satu fasilitator bimbingan perkawinan juga memberikan 

pernyaataan yang sama tentang adanya keikutsertaan dokter dalam 

memberikan materii kesehatan reproduksi. Berikut hasil wawancara 

dengan Ibu Chusnu Roidah: 

“Menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Bagaiamana 

masing-masing pasangan mengetahui kesehatan reproduksi. 

Biasanya dokter memperkenalkan organ-organ reproduksi. 

Memberi wawasan kepada catin merencanakan keturunan, 

mengetahui masa subur, kapan tidak boleh digauli dan penyakit-

penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi”.20 

 

Para peserta calon pengantin mengatakan bahwa materi yang 

disampaikan pada saat bimbingan dapat mengedukasi dan memahamkan. 

 
19Fathul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Desember 2020. 
20Chusnu Roidah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2021. 
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Berikut pernyataan pemahaman materi kesehatan reproduksi dari Ridha 

Yuana: 

“Iya materi yang disampaikan saat bimbingan itu lumayan 

memahamkan. Kita harus selalu menjaga kebersihan organ 

reproduksi kita. Mengetahui tanda-tanda kehamilan dan segera 

berkonsultasi ke dokter kalau hamil. Iya kita menjadi lebih 

perhatian dan tahu apa yang harus dilakukan dan tidak segan 

untuk konsultasi ke dokter”.21 

 

Pemahaman lain diungkapkan oleh Feninda Akhsinnadya yaitu 

sebagai berikut: 

“Kita selalu menjaga alat reproduksi dalam tubuh kita baik 

dari perempuan maupun laki-laki. Kita selalu membersihkan dan 

merawatnya. Bukan melulu awam tentang alat reproduksi tetapi 

selalu peduli akan kebersihannya.”22 

 

Dina Lailanna juga memberikan tanggapannya terkait materi 

yang disampaikan oleh narasumber. Berikut hasil wawacarannya: 

“Kita harus sadar untuk merawat dan menjaga kebersihan 

organ reproduksi kita terutama sebagai wanita kita harus lebih 

perhatian. Dengan adanya materi itu kita tau lebih dalam tentang 

penyakit-penyakit apa yang dapat menyerang organ reproduksi, 

cara merawatnya, cara menjaga kebersihannya, diberi tau masa 

subur seorang wanita kapa”.23 

 

Dengan demikian dengan adanya bimbingan perkawinan 

pranikah bagi calon pengantin setidaknya dapat memberikan pengetahuan 

dan pengalaman lebih dalam tentang ilmu kesehatan reproduksi yang dapat 

 
21Ridha Yuana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2021.  
22Feninda Akhsinnadya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2021.  
23Dina Lailanna, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2021.  
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diterapkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya kelak baik bagi 

mempelai laki-laki maupun perempuan saat sudah menikah. 

2. Mewujudkan Generasi Berkualitas  

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Orangtua 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam 

perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Keluarga sebagai 

tempat bertumbuh dan berkembang menjadi sarana melahirkan generasi 

yang berkualitas. Namun dalam membangun generasi berkualitas perlu 

adanya rencana dan pertimbangan seperti kesiapan fisik, mental, 

emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang terjadi setelah memiliki 

anak.24 

Sebagai upaya penguatan persiapan perkawinan, bimbingan 

perkawinan pranikah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan 

pembekalan salah satunya tentang generasi berkulaitas. Upaya ini menjadi 

langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang 

akan diciptakan dibangun atas kemampuan pengetahuan, kesadaran, 

perspektif, dan komitmen dari kedua belah pasangan calon pengantin. 

Agar tercipta keluarga yang kuat dan kokoh dan melahirkan generasi 

berkualitas. 

Dalam pelaksanaannya materi generasi berkualitas disampaikan 

oleh fasilitator sebanyak 2 jam pelajaran. Sesuai dengan buku pegangan 

 
24Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, 91. 
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yang diberikan kepada peserta calon pengantin materi generasi berkualitas 

yang disampaikan adalah sebagai berikut:25 

1. Pentingnya Pendidikan Anak 

2. Mencapapai Generasi Berkualitas 

3. Memahami Anak Usia Dini 

4. Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak 

5. Hak-Hak Anak 

6. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua 

7. Pola Asuh Anak 

8. Komunikasi Positif dan Efektif 

9. Strategi Menanamkan Kedisiplinan 

10. Pembiasaan Karakter Positif 

Selain membekali peserta calon pengantin dengan berbagai teori 

fasilitator juga memberikan latihan berdiskusi suatu permasalahan beserta 

alternatif solusinnya. Dalam menghadapi tantangan dalam situasi khusus 

sebagai berikut:26 

1. Ayah dan Ibu Berbeda Dalam Pola Asuh 

2. Ayah dan Ibu Sama-Sama Bekerja 

3. Ketika Ada Campur Tangan Pengasuhan Dari Keluarga Besar 

4. Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

5. Pengasuhan Anak Dalam Situasi Bencana Alam 

 
25Ibid., 94.  
26Ibid., 109.  
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6. Ketika Suami dan Istri Bercerai 

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Bimas Islam Di 

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo melalui program 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin selain 

diorientasikan pada penguatan pengetahuan juga memampukan pasangan 

nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan global.   

 Feninda Akhsinnadya memberikan pemahamannya mengenai 

materi mewujudkan generasi berkualitas yakni sebagai berikut: 

“Dalam mewujudkan generasi yang berkualitas perlu ada 

perencanaan. Yang terpenting dari kita sendiri apa mental kita 

sudah siap menjadi orang tua apa belum”.27 

 

Ridha Yuana memberikan pemahaman lain tentang mewujudkan 

generasi berkualitas sebagai berikut: 

“Mendidik anak dengan cara yang baik. Membuat anak 

menjadi generasi yang berpendidikan yang islami dan lebih 

baik”.28 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dina Lailanna dalam 

melalui pemahamannya tentang mewujudkan generasi berkulitas yakni 

sebagai berikut: 

“Kita harus memberikan pendidikan yang baik buat anak 

sehingga dapat bersosialisasi dan bermanfaat buat lingkungan”.29 

 
27Fenindya Akhsinnadya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2021.  
28Ridha Yuana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2021.  
29Diana Lailanna, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2021.  
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Dari pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah yang 

telah diberikan materi dapat terlihat bahwa pasangan calon pengantin 

mendapatkan ilmu mengenai gambaran dan perencanaan yang matang 

serta kesiapan orang tua dalam mendidik anak agar tumbuh kembang pada 

anaknya selalu berkualitas dan optimal. 
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMAHAMAN 

PESERTA MENGENAI MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN 

PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN  

A. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Pemahaman Peserta Bimbingan 

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo Mengenai Kesehatan Reproduksi 

Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap efektifnya penegakan 

hukum dalam teori efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Pemahaman, 

pengetahuan dan penghayatan fungsi terhadap hukum dapat mempengaruhi 

kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Sebaik apapun suatu peraturan 

maupun aparat pelaksananya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah 

maka efektivitas hukum akan terhambat. 

 Faktor masyarakat dalam hal ini adalah pemahaman peserta 

mengenai materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di 

Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menjadi penentu 

efektifnya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. 

Dari pemaparan penulis tentang data penelitian pada bab sebelumnya 

ditemukan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yakni pada Keputusan Dirjen Bimas Islam 

Nomor 379 Tahun 2018 BAB II Nomor 2 Materi Kesehatan Reproduksi 

sebanyak 2 jam pelajaran dan disampaikan oleh unsur Dinas Kesehatan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator materi yang 

disampaikan tentang kesehatan reproduksi berkaitan dengan bagaimana 

masing-masing pasangan mengetahui kesehatan reproduksi. Biasanya dokter 

memperkenalkan organ-organ reproduksi. Memberi wawasan kepada calon 

pengantin tentang perencanaan kehamilan, mengetahui masa subur, kapan 

tidak boleh digauli dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ 

reproduksi. 

Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil wawancara penulis dengan 

peserta bimbingan perkawinan. Pemahaman Fenindya Akhsinnadya tentang 

kesehatan reproduksi adalah selalu menjaga kesehatan reproduksi di dalam 

tubuh baik laki-laki maupun perempuan. Tidak awam dan tentang alat 

reproduksi saja tetapi selalu peduli dan merawatnya.1 Sedangkan dari 

pemahaman Ridha Yuana kesehatan reproduksi adalah selalu menjaga 

kebersihan organ reproduksi, bagi perempuan mengetahui tanda-tanda 

kehamilan dan segera berkonsultasi ke dokter kalau hamil.2 Pemahaman lain 

diungkapkan oleh Dina Lailanna, menurutnya kesehetan reproduksi adalah 

penyakit-penyakit apa yang dapat menyerang organ reproduksi, cara 

merawatnya, cara menjaga kebersihannya, bagi perempuan tau kapan masa 

suburnya.3 

Dari pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah di atas 

apabila dibandingkan dengan materi yang disampaikan oleh fasilitator dan 

 
1Feninda Akhsinnadya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2021. 
2Ridha Yuana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2021.  
3Dina Lailanna, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2021.  
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buku pedoman masih banyak ilmu yang seharusnya dapat diamalkan. 

Kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan menjaga dan merawat 

organ reproduksi saja. Tetapi banyak hal yang terkandung di dalamnya. Seperti 

menjaga hubungan seksual agar terhindar dari seks bebas di luar penikahan, 

sampai perbedaan fase reproduksi bagi pria dan wanita. Sehingga 

membutuhkan kedewasaan dari pasangan agar kesehatan reproduksi dapat 

berjalan seimbang dengan saling menguatkan bukan saling menuntut. 

Pemahaman yang kurang dari peserta bimbingan tidak sepenuhya 

kesalahan dari fasilitator. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya manfaat yang di dapat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan 

pranikah menjadi penghambat efektivitas pemahaman calon pengantin. Hal 

tersebut diungkapkan fasilitator bimbingan perkawinan melalui hasil 

wawancara dengan Ibu Indun Fanani, S. Ag, M.Pd bahwa kesadaran 

masyarakat mencari ilmu atau bekal untuk perkawinan hanya sedikit yang 

benar-benar merasa membutuhkan. Kebanyakan karena terpaksa ikut daripada 

tidak dibuatkan buku nikah oleh pihak Kantor Urusan Agama. 4 

Selanjutnya, Ibu Indun Fanani menjelaskan kesiapan peserta dalam 

mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah tidak maksimal dikarenakan 

pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dekat dengan acara resepsi 

pernikahan mengakibatkan fokus peserta terganggu karena memikirkan 

persiapan resepsi pernikahan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan ada juga peserta 

yang izin di tengah-tengah proses bimbingan karena tidak bisa meningalkan 

 
4Indun Fanani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Januari 2021.  
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pekerjaan. Sehingga peserta tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat secara 

maksimal dari adanya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon 

pengantin. Hal serupa juga disampaikan oleh fasilitator Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo Ibu Chusnu Roidah, S. Ag, M.Pd. lebih lanjut dijelaskan 

bahwa tidak semua peserta pasangan calon pengantin memiliki jenjang 

pendidikan yang sama. Sehingga mempengaruhi kemampuan masing-masing 

peserta dalam menyerap materi yang disampaikan. Tidak sedikit pula peserta 

yang menyepelekan materi yang disampaikan karena dianggap tidak begitu 

penting.5 

B. Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Pemahaman Peserta Bimbingan 

Pekawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Mewujudkan Generasi Berkualitas 

Mewujudkan generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak 

lahir. Ada banyak aspek yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelum 

memiliki anak. Kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi dan akibat-akibat 

yang akan terjadi setelah memiliki anak. Sehingga pasangan yang sudah benar-

benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu 

berkualitas dan optimal.6 

Selaras dengan hal di atas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon 

pengantin memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan bagi calon 

pengantin dengan memberikan materi mewujudkan generasi berkualitas 

 
5Chusnu Roidah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Januari 2021. 
6Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, 92. 
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sebanyak 2 jam pelajaran. Dan pada prakteknya di Lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan aturan yang ada. Agar 

pasangan calon pengantin dapat berdiskusi dan memiliki gambaran 

merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam mendidik anak.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan fasilitator bimbingan 

perkawinan pranikah bagi calon pengantin materi yang disampaikan tentang 

generasi berkualitas sesuai dengan yang ada di buku pedoman adalah berkaitan 

dengan rencana memiliki keturunan, maka orang tua harus bisa menjadi idola 

yang berkualitas bagi anaknya. Dari mulai akhlak dan kualitas diri juga kualitas 

ibadah.7  

Pemahaman beberapa peserta tentang mewujudkan generasi 

berkualitas sudah sesuai dengan materi yang yang diberikan oleh fasilitator 

maupun yang terdapat dalam buku pedoman. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Feninda Akhsinnadya mengungkapkan pemahamannya yakni dalam 

mewujudkan generasi yang berkualitas perlu ada perencanaan. Yang terpenting 

dari kesiapan mental diri sendiri sudah siap menjadi orang tua atau belum.8 

Menurut pemahaman Ridha Yuana mewujudkan generasi berkulitas yakni 

dengan mendidik anak dengan cara yang baik. Membuat anak menjadi generasi 

yang berpendidikan yang islami dan lebih baik.9 Pemahaman serupa juga 

 
7Chusnu Roidah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Januari 2021.  
8Feninda Akhsinnadya, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2021.  
9Ridha Yuana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2021.  
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diungkapkan oleh Dina Lailanna yani memberikan pendidikan kepada anak 

agar dapat bermanfaat bagi lingkungannya.10 

Sehingga dengan pemahaman peserta yang demikian dapat menjadi 

langkah awal yang baik bagi calon pengantin membina keluarga yang nantinya 

akan dikaruniani seorang anak. Sudah memiliki perencanaan yang matang dan 

memiliki tujuan mendidik anak. Dikarenakan tujuan akhir yang jelas akan 

menuntun pada jalan dan langkah-langkah yang jelas pula untuk 

mencapainnya. 

Hasil wawancara yang penuilis lakukan dengan beberapa peserta 

bimbingan perkawinan mengaku bahwa materi yang disampaikan sangat 

penting dan bermanfaat bagi mereka. Khusunya untuk calon pengantin yang 

masih awam tentang pengetahuan berkeluarga, sehingga dapat menyikapi 

sebuah masalah dan cara penyelesaiannya.11 Hal yang sama diungkapkan oleh 

Feninda Akhsinnadya bahwa bimbingan perkawinan memberikan bekal yang 

lebih baik karena peserta diberikan materi mengenai kehidupan perkawinan,  

perjalanannya, dan solusi ketika terjadi konflik. Sehingga dapat menjadi bekal 

untuk menjadikan keluarga yang sakīnah mawaddah waroḥmah.12 Peserta yang 

lainnya juga berpendapat demikian bahwa dengan adanya bimbingan 

perkawinan memberikan pedoman bagi kehidupan perkawinan mereka 

nantinya.  

 
10Dina Lailanna, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15April 2021.  
11Rahayu Agengretno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Januari 2021.  
12Feninda Akhsinnadya, Hasil Wawancara, 18 Januari 2021.  
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Terbukti bahwa penulis melakukan wawancara dengan masyarakat 

yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di tahun 2019, selama dua tahun 

berlangsung kehidupan rumah tangga mereka lebih tenteram. Tidak dipungkiri 

perselisihan pasti ada namun Fadila Aprilianti mengaku ilmu yang didapat dari 

bimbingan perkawinan sampai saat ini masih bermanfaat. Karena diberikan 

cara-cara menyelesaikan masalah ketika perselihan itu terjadi.13 

 
13Fadila Aprilianti, Hasil Wawancara, Ponorogo. 22 Januari 2021.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi kesehatan 

reproduksi yang dilaksanakan di Lingkungan Kementerian Agama 

Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik.. Kesehatan reproduksi idak hanya 

sebatas menjaga dan merawat organ reproduksi saja tetapi banyak hal yang 

terkandung di dalamnya. Seperti menjaga hubungan seksual agar terhindar 

dari seks bebas di luar penikahan, sampai perbedaan fase reproduksi bagi 

pria dan wanita. Sehingga membutuhkan kedewasaan dari pasangan agar 

kesehatan reproduksi dapat berjalan seimbang. 

2. Pemahaman peserta calon pengantin mengenai materi mewujudakn 

generasi berkualitas sudah sesuai dengan materi yang yang diberikan oleh 

fasilitator maupun yang terdapat dalam buku pedoman. Mereka sudah 

memiliki gambaran dan perencanaan dalam mendidik anak. Serta memiliki 

kesiapan mental berperan sebagai orang tua yang ideal untuk anaknya 

kelak. Sehingga dengan efektivitas pemahaman tersebut dapat 

menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan penting dan 

manfaat dari adanya Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin. 
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B. Saran 

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 

Sebaiknya mengadakan sosialisasi tentang urgensi kegiatan 

bimbingan perkawinan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui 

arti penting program ini untuk kebrlangsungan rumah tangganya. Lebih 

memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan dengan adanya kuota yang 

terbatas, bagi peserta yang tidak mendapat izin dari instansi atau lembaga 

terkait bisa menjalin koordinasi dan bila perlu membuatkan izin resmi dari 

Kementerian Agama. Dalam proses pelaksanaan lebih ditekankan lagi agar 

efektif sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 379 

Tahun 2018. 

2. Bagi Masyarakat dan Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah  

Sebaiknya masyarakat berpartisipasi dan mendukung adanya 

program bimbingan perkawinan pranikah dikarenakan dapat memberikan 

manfaat bagi kesiapan berumah tangga. Dan untuk peserta sebaiknya lebih 

serius dan benar-benar menyerap ilmu serta menerapkannya di kehidupan 

perkawinannya kelak agar terwujud keluarga yang sakīnah. 
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