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ABSTRAK 
Nurhidayah, Siti Alfi. 2018. Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan 

Suami Istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi.  Jurusan  Hukum  Keluarga  Islam  Fakultas  Syariah  Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, 

M.Ag. 

Kata   Kunci:   Bimbingan   Pranikah,   KUA   Kecamatan   Jetis   Kabupaten 

Ponorogo. 

Hukum perkawinan   merupakan hukum yang paling awal dikenal oleh 

manusia, yang ditandai dengan perkawinan Adam a.s. dengan isrinya, Hawa. 

Kemudian dengan berkembangnya hukum perkawinan hingga saat ini itu 

merupakan pelestarian dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Allah 

kepada manusia terdahulu. Oleh karena itu, tanpa mengetahui hukum perkawinan 

Islam secara baik dan benar, hampir mustahil sebuah keluarga terutama keluarga 

muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang di 

dambakannya, yakni sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan 

perkawinan, akan muncul hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah 

ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam berhubungan syahwat saja. Untuk itu 

dibutuhkan persiapan baik mental, financial, dan pengetahuan tentang perkawinan 

sebelum adanya ikatan ijab dan kabul antara calon istri dan calon suami. 

 
Dari  latar  belakang  di  atas  penulis  memfokuskan  dua  (2)  rumusan 

masalah, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana implikasi program 

bimbingan pranikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 

 
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang 

menggunakan jenis kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan 

penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode Miles and Huberman yakni 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program bimbingan pranikah di KUA   Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 

Subjek (pembimbing/tutor) itu harus mampu membaca situasi dan kondisi calon 

pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan ataupun materi dan dapat 

memberikan contoh  yang baik kepada calon mempelai. Objeknya yaitu para 

calon suami istri, suami istri, dan anggota keluarga. Materi yang disampaikan 

meliputi seluk beluk pernikahan, fiqh munakahat, dan kesehatan alat reproduksi. 

Metode  yang digunakan  yaitu  dengan  metode  ceramah  serta diskusi  dengan 

menggunakan media lisan. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari program ini 

adalah para pasutri jadi lebih memahami akan hak dan kewajiban yang menjadi 

tanggung jawab mereka. Serta peranan dan tujuan bimbingan pranikah dapat 

terealisasikan di rumahtangga mereka. 
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BAB I 
 

 
PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan 

manusia serta menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan 

pernikahan, kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung 

keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. 

Walaupun secara bahasa, arti nikah sama dengan kawin yaitu bersetubuh.1 

Dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan 

 
bahwa perkawinan adalah 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.2 

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah akad memberikan faedah 

hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan 

mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta 

pemenuhan  kewajiban  bagi  masing-masing.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, 

perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakan 
 
 
 
 

 
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), 7. 
2   Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan  Tentang 

Kependudukan,   Kompilasi   Hukum   Islam,   Perkawinan,   Perceraian,   KDRT,   dan   Anak, 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 284.
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perintah Allah yang merupakan ibadah. Mewujudkan kehidupan berumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan dari pernikahan itu.3 

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan 

tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, 

sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun 

masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi 

suami   istri,  sehingga   terbinalah   ketenteraman   jiwa,   bukan   sekedar   dalam 

hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan 

masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.4 

Pelestarian  sebuah  pernikahan  haruslah  diupayakan  sebelum  terjadinya 

 
pernikahan. Melalui KMA No.477 tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar 

sebelum terjadinya pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin harus 

diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui 

program kursus calon pengantin (suscatin) yang di selenggarakan oleh 

Kementerian Agama (Kemenag) dengan pihak KUA.5 Kemudian pihak KUA 

memberikan surat undangan kepada calon pengantin yang sudah mendaftarkan 

pernikahannya tersebut untuk mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan 

di Kementerian Agama (Kemenag), yang mana di sana diberikan wawasan atau 

pengetahuan    tentang    membangun    landasan    keluarga    sakinah,    dinamika 

perkawinan,  kesehatan  keluarga,  mengenali  dan  menggunakan  hukum  untuk 
 
 

 
3 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2009), 9-10. 
4 Melia Fitri,”Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan 

Agama(KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2014), 2. 

5   BP-4, Modul Kursus Calon Pengantin/Suscatin (Ponorogo, 2006) V (Dalam Sambutan 
Kepala Depag Ponorogo) IV.
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melindungi perkawinan dan keluarga dan masih banyak lagi materi yang 

disampaikan mengenai rumah tangga.6  Akan tetapi peraturan tersebut ternyata 

tidak selalu dilaksanakan, dikarenakan faktor administrasinya yang tidak selalu 

keluar dari pemerintah. Jadi pihak KUA hanya menunggu dana dari atasan untuk 

melakukan program suscatin tersebut.7 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama  Pasal  2  disebutkan  bahwa 

dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 

KUA yang salah satunya menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan keluarga 

sakinah,  KUA  berupaya  meningkatkan  mutu  perkawinan  dengan  cara–cara 

tertentu yang sesuai syar’i setelah ketiadaan suscatin.8  Ketika program tersebut 

tidak terlaksana, pihak KUA Jetis melakukan suatu program yang bernama 

bimbingan pranikah atau sering disebut dengan Rafa’, yang mana di dalam 

program tersebut pihak KUA memberikan materi kepada para calon pasangan 

suami istri berupa fiqih munakahat, seluk beluk pernikahan, dan juga mengenai 

kesehatan alat reproduksi yang disampaikan langsung oleh kepala KUA Jetis.9 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dirasa  menarik  untuk  dibahas  dan  penulis 

 
tertarik untuk melakukan pendalaman penelitian terhadap proses pelaksanaan 

program  bimbingan  pranikah  kepada  pasangan  calon  pengantin  dan  implikasi 

yang  dimunculkan  kepada  keluarga  pasangan  suami  istri  setelah  mengikuti 

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis dengan mengangkat judul skripsi 
 

 
6 Eky Wahyu, Hasil Wawancara, 29 November 2017. 
7 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 05 Februari 2018. 
8 Keputusan Menteri Agama Nomor 39Tahun 2012 Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama. Pdf (Diakses Pada Tanggal  16 April 2018). 
9 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 02 Februari 2018.
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“Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (pasutri) Di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, sebagai tugas akhir kuliah di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

B.  Rumusan Masalah 

 
Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu di 

rumuskan  permasalahan.  Sesuai  dengan  kronologi  permasalahan  yang 

disampaikan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana pelaksanaan progam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan 

 
Jetis Kabupaten Ponorogo? 

 
2. Bagaimana implikasi dari program bimbingan pranikah bagi keluarga 

pasangan suami istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo? 

C.  Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab 

tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan 

dilaksanakan,   sebagai   konsekuensi  dari   permasalahan,  maka   penelitian  ini 

memiliki tujuan: 

1.   Untuk menjelaskan pelaksanaan dari program bimbingan pranikah di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan implikasi dari program bimbingan pranikah bagi 

keluarga pasangan suami istri (pasutri) di KUA Jetis Kabupaten Ponorogo.
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D.  Manfaat Penelitian 

 
Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin mencapai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

 
Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum 

Islam khususnya mengenai perkawinan, terutama yang berkaitan dengan materi 

bimbingan pra nikah serta dampaknya bagi keluarga pasangan suami istri. 

2. Secara Praktis 

 
a.   Bagi Pihak Akademik 

 
Sebagai kontribusi ilmiah bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) 

IAIN  Ponorogo  dalam  memperbanyak  referensi  ilmu  pengetahuan  hukum 

Islam serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

peneliti yang berminat pada topik yang sama. 

b.  Bagi Masyarakat Luas 

 
Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi calon mempelai suami dan istri yang akan melaksanakan 

perkawinan maupun yang sudah menjalankan perkawinan, dengan penelitian 

ini semoga dapat lebih memahami materi mengenai apa itu perkawinan yang 

sebenarnya dan tidak berdampak buruk dan menimbulkan kemafsadatan 

dikemudian hari. 

c.   Bagi Penulis 
 

 
 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian yang 

sudah peneliti pelajari sebelumnya. 
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E.   Telaah Pustaka 

 
Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

yang  diungkapkan  diatas,  serta  menguatkan  proses  penyelesaian  karya  ilmiah 

yang penulis buat, maka penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang 

membahas tentang pengangkatan anak, refrensi tersebut antara lain: 

Skripsi karya Melia Fitri dengan judul,” Pelaksanaan Bimbingan Pra 

Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok 

Aren Kota Tanggerang Selatan”. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 2014. 

Dengan permasalahan, bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon 

pengantin  di  KUA pondok  aren,  apa  saja  faktor  pendukung  dan  penghambat 

bimbingan pranikah di KUA Pondok Aren.10  Hasil penelitian dan pembahasan 

pelaksanaan bimbingan pranika di KUA Pondok Aren ini bahwa, bimbingan 

pranikah yang disebut dengan kursus calon pengantin diadakan setiap hari rabu 

dari jam 09.00-12.00 WIB. Bimbingan pranika adalah pemberian materi tentang 

undang-undang perkawinan, munakahat, dan kesehatan reproduksi. Metode yang 

digunakan oleh pembimbing atau yang biasa disebut dengan narasumber adalah 

ceramah dan tanya jawab. Narasumber dalam bimbingan pranikah diantaranya 

yaitu  penghulu,  penyuluh,  kepala  KUA,  pihak  puskesmas,  tokoh  agama,  dan 

tokoh masyarakat di sekitar wilayah pondok aren. Terbimbing dalam bimbingan 

pranikah adalah pasangan calon pengantin yang akan menikah, yang sudah 

mendaftarkan  diri  ke  KUA  Pondok  Aren.  Adapun  faktor  pendukung  dalam 

bimbingan  pranikah  diantaranya  adalah  narasumber  atau  pembimbing  yang 
 

10 Melia Fitri, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan”. (Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi, Tanggerang Selatan, 2014).
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kompeten, berpengetahuan luas tentang masalah-masalah pernikahan, antusias 

peserta yang menunjang untuk kelancaran proses bimbingan pranikah. Dan faktor 

penghambat dalam bmbingan pra nikah yaitu faktor internal dan eksternal. Yang 

mana faktor internalnya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan 

pranikah serta faktor eksternalnya adalah para peserta yang berhalangan hadir dan 

keterlambatan hadir dalam proses bimbingan. 

Skripsi karya Agus Baihaqi dengan judul “ Analisa Maslahah Terhadap 

 
Kursus Pengantin di Kabupaten Ponorogo”. Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo 

 
2007. Dengan permasalahan bagaimana materi kursus calon pengantin yang ada 

di kabupaten ponorogo, apa tujuan kursus calon pengantin di kabupaten ponorogo, 

dan bagaimana hukum mengikuti kursus calon pengantin bagi usia remaja usia 

nikah calon pengantin yang ada di kabupaten ponorogo.11
 

Skripsi karya Ahmad Faisal dengan judul “ efektivitas peran BP4 dalam 

 
melestarikan  perkawinan”  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2007.  Dengan 

rumusan masalah yaitu bagaimana fungsi dan peran BP4 KUA Kecamatan 

Kembangan dalam memberikan bimbingan calon pengantin, upaya-upaya apa saja 

yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat dan 

wilayah KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat dan bagaimana 

tingkat efektivitas BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat 

dalam peranannya memberikan bimbingan pada calon pengantin.12
 

 

 
 
 
 
 

11Agus  Baihaqi,   “  Analisa  Maslahah  Terhadap   Kursus  Pengantin  Di  Kabupaten 

Ponorogo”. (Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007). 
12 Ahmad Faisal,” Efektivitas Peran BP4 Dalam Melestarikan Perkawinan” (Skripsi 

Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007).
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Skripsi  karya  Helida  Felialis dengan  judul  “  Efektivitas peran  badan 

penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan BP4 departemen agama 

kabupaten ponorogo dalam melestarikan perkawinan”. Fakultas Syari’ah STAIN 

Ponorogo  2007.  Dengan  permasalahan yaitu  bagaimana  peran  BP4  kabupaten 

ponorogo dalam melestarikan perkawinan dan bagaimana efektivitas kegiatan 

suscatin dalam meminimalisir perceraian di kabupaten ponorogo.13
 

Skripsi karya Pebriana Wulansari dengan judul “ Bimbingan Pranikah 

 
Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan 

Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama 

Kedondong Pesawaran)”. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden 

Intan Lampung 2017. Dengan  permasalahan bagaimana pelaksanaan bimbingan 

pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA 

Kecamatan kedondong, pesawaran dan bagaimana dampak bimbingan pranikah 

sebagai pencegah perceraian badan penasehat pembinaan dan pelestarian 

perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong.14  Pelaksanaan bimbingan pranikah 

bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan 

Kedondong dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap prapelaksana dan tahap 

pelaksanaan. Pada tahap prapelasanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan 

mengisi   formulir   yang   telah   disediakan   oleh   pegawai   KUA   Kecamatan 

Kedondong, kemudian memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukanoleh 
 

 
13      Helida  Felialis,  “ Efektivitas  Peran  Badan  Penasihat  Pembinaan  Dan  Pelestarian 

Perkawinan BP4  Departemen  Agama  Kabupaten Ponorogo  Dalam Melestarikan Perkawinan”. 

(Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007). 
14  Skripsi karya Pebriana Wulansari dengan judul “ Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon 

Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung 2017.
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pegawai  KUA.  Proses  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  bagi  calon  pengantin 

yiatu dilakukan dengan memberikan materi tentang pernikahan dan fiqih 

munakahat, materi penyuluhan KB, imunisasi, dan materi keluarga sakinah 

mawadah warahmah. Pelaksanaan bimbingan pranika di KUA Kecamatan 

Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal    dalam hal sarana dan 

prasarananya. Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin 

dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasehat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan KUA Kecamatan Kedondong yakni adanya persiapan dari 

calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, 

pasangan  calon  pengantin  sebelum mengikuti  bimbingan  pranikah  banyak  hal 

yang mereka tidak ketahui serta kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri 

dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan 

program ini. 

 
Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang sebelumnya, pada masalah yang ingin penulis bahas lebih 

terkhusus pada pelaksanaan dari program bimbingan pranikah yang dilakukan di 

KUA  Kecamatan  Jetis  Kabupaten  Ponorogo  serta  implikasi  bagi  keluarga 

pasangan suami istri (pasutri) mengenai program bimbingan pranikah tersebut. 

Selain itu,   lokasi peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana 

penulis saat ini meneliti di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
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F. Metode Penelitian 

 
1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang dipakai menggunakan penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang datanya diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari 

lokasi   di   mana   penelitian   tersebut   dilakukan,   dengan   menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. 

2.    Kehadiran Peneliti 

 
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  observasi  dan  aktif 

mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai 

pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data 

peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka observasi secara terang-terangan. 

3.    Lokasi Penelitian 

 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama 

 
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

 
4.    Sumber Data 

 
Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang 

diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. 

Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain: 

a.    Sumber data Primer 

 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, Sebagai sumber data 

primernya adalah informan. Dalam sumber data primer peneliti memilih 

sebagai  informannya  yaitu  pasangan  suami  istri  yang  telah  mengikuti
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program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Pilihan terhadap informan tersebut dengan alasan berkaitan langsung dengan 

objek penelitian. 

b.    Sumber data Sekunder 

 
Data  sekunder adalah  sumber  data  yang dijadikan  data  pelengkap  dan 

pendukung dari data primer.15  Data tersebut diperoleh dari pegawai KUA 

Kecamatan Jetis dan tokoh masyarakat serta dokumen yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini. 

5.    Teknik Pengumpulan Data 

 
a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud untuk menyampaikan 

informasi  yang  konkrit,  informasi  yang  bersifat  konkrit  adalah  fakta  dan 

data.16 Dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan secara intensif kepada yang diwawancarai  (interviewee) dalam 

memperoleh data yang dimaksud.17  Adapun informan pada wawancara ini 

adalah terdiri atas para pelaku yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara 

pengamatan terlibat (dari jarak dekat tanpa perantara), serta pencatatan secara 

rinci dan sistematis terhadap gejala alamiah terkait objek penelitian.18 Metode 

observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 
 
 

 
15 Surachmad, Dasar Dan Tehnik Reseach (Bandung: CV.Tarsito, 1990), 134. 
16  Cik Hasan Bisr, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004), 272. 
17  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), 135. 
18 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rienika Cipta, 1997), 158.
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peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat,   pelaku,kegiatan,   benda-benda,   waktu,   peristiwa,   tujuan   dan 

perasaan.19 Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi untuk 

memperoleh   data   yang   seakurat   mungkin   melalui   pengamatan   atas 

pengalaman langsung terkait pelaksanaan bimbingan pranikah yang berada di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi, yaitu mempelajari buku-buku atau literatur-literatur ilmiah untuk 

memahami konsep yang berkaitan dengan maksud penelitian. Termasuk juga 

menelaah dari teori-teori, undang-undang, dalil, atau hukum-hukum lainnya 

yang bersangkutan dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan   tekik   dokumentasi   guna   memudahkan   peneliti   dalam 

melakukan analisis terkait data-data di lapangan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Teknik ini digunakan untuk membenturkan realita yang terjadi di 

lapangan dengan teori bimbingan pranikah yang ada. 

6.      Analisis Data 

 
Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan 

menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni: 

 

a. Reduksi  data:  data  yang  diperoleh  di  lapangan  akan  dipilah-pilah  dan  di 

kelompokkan  sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  akan  dianalisis  serta 

mengesampingkan   data-data   yang   tidak   berhubungan   dengan   rumusan 
 
 
 

 
19   M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, Metodologi penelitian kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.
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masalah.  Hal  ini  bertujuan  agar  peneliti  lebih  mudah  dalam  melakukan 

penelitian. 

b. Penyajian data (display): berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan 

sistematis agar mudah dalam memahaminya. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion): kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian 

di lapangan setelah dianalisis dengan teori yang dikemukakan diatas sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. 20
 

7.    Pengecekan Keabsahan Data 

 
Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan cara triangulasi, yaitu verifikasi dari penemuan dengan 

menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data, 

yaitu dengan cara melakukan perbandingkan keadaan perspektif seseorang dari 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan data hasil 

wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, 

wawancara, dokumentasi. 

Adapun  alasan  peneliti  menggunakan  cara  trianggulasi  karena  cara  ini 

 
dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini 

 
 
 
 
 
 
 
 

20   Sugiyono,  Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  (Bandung:  Alfabeta, 

2015), 252.
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merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan 

cara atau metode yang lainnya.21
 

G. Sistematika Pembahasan 

 
Untuk   memudahkan   penyusunan   skripsi,   maka   pembahasan   dalam 

laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V bab. Yang masing- 

masing bab terdiri dari sub-sub   bab yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistematika dan Pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I:            PENDAHULUAN 

 
pada bab ini merupakan 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:           LANDASAN TEORI 

 
Dalam bab ini membahas tentang konsep pernikahan, dan 

bimbingan pranikah. 

BAB III:         HASIL PENELITIAN 

 
Dalam bab ini data yang penulis paparkan terdiri dari 

gambaran umum yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian 

yaitu KUA kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo serta data khusus 

tentang   pelaksanaan   dari   program   bimbingan   pranikah   serta 

implikasi   dari   program   bimbingan   pranikah   bagi   keluarga 
 
 
 
 
 

 
21 Ibid., 252.
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pasangan suami istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten 

 
Ponorogo. 

 
BAB IV:         ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 
Dalam bab ini berisikan tentang analisis penulis terhadap 

pelaksanaan dari bimbingan pranikah serta implikasi dari program 

bimbingan pra nikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di 

KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut. 

BAB V:          PENUTUP 

 
Bab ini yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok-pokok permasalahan dan saran yang membangun guna 

memperbaiki penulisan penelitian ini yang lebih baik.



 

 

BAB II 
 

 
LANDASAN TEORI 

 

 

A.  Pernikahan 

 
1.   Konsep Pernikahan 

 
Lafaz nikah menurut bahasa adalah al-Dhammu atau al-Tadakhul yang artinya 

berkumpul atau  saling memasuki.1   Dalam  bukunya  Moh.  Anas,  Firdaus  Ziyadi,  dkk., 

pengertian  Nikah  dapat  diartikan  berkumpul,  bersetubuh,  dan  aqad.  Adapun  menurut 

istilah syara’ adalah suatu aqad yang memiliki beberapa syarat dan rukun.2
 

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah 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.3
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan adalah akad yang kuat atau 

 
mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan 

 

ibadah.4 

Menurut syari’at Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali 

perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.5 Menurut istilah hukum Islam, 

pernikahan  menurut  syara’  yaitu  akad  yang  ditetapkan  syara’  untuk  membolehkan 
 

 
 
 
 
 

1 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, 

YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 287-290. 
2 Moh. Anas, Firdaus Zayadi, dkk., Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah, 

(Kediri: Lembaga Tta’lif Wannasyr PP. Al Falah Ploso, tt), hlm. 317. 
3 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya, 287-290. 
4 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Isla,m”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim Vol. 16 No. 2 

(2016), 186. 
5 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, (Jakarta: 

Pustaka Alkaustar, 2011), hlm. 29. 
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bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki. 

Menurut   Abu   Yahya   Zakariya,   nikah   menurut   syara’   adalah   akad   yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau 

dengan kata-kata yang semakna.6 

Menurut  Mulyadi,  “perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan  menimbulkan 

 
akibat hukum yaitu: 

 
a.   Timbulnya hubungan antara suami dan istri 

 
b.  Timbulnya harta benda dalam perkawinan 

 
c.   Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak”.7 

 

 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu 

akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antarseorang laki-laki dan perempuan dan 

saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara 

keduanya. 

 

2.   Landasan Pernikahan 

 
Pada dasrnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan 

dianjutrkan oleh syara’. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang- 

pasangan,  hidup  berjodoh-jodohan,  adalah  naluri  segala  makhluk  Allah  termasuk 

manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az- Zakariyat Ayat 49: 

َ  ن كَ  رو 
  َ  َ َ  ذ  تَ    َ  م  َ  ك  لَ  َ  علَ َ    َ  ي       َ َ  ج  َ  زَ  و  َ  قنَ  ا 

َ  خلَ    
َ  ء َ  ى   
َ  ش  

َ  ل  َ  
َ  ك  

َ  ن  
َ  وَ  م

 
 

Artinya: Dan segala  sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah. 
 
 

 
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian,PT. Raja Grafindo 

Persada,(Jakarta, 2003), 68. 
7 Ibid., 68.



17  

 

 

 
 
 
 

3.   Rukun Nikah 

 
Menurut Imam asy-Syafi’i, rukun nikah itu ada lima, yaitu 

 
a.   calon suami, 

b.    calon istri, 

c.    wali, 

d.    dua orang saksi dan 

e.   sighat. 
 

Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah 

a.   wali, 

b.   mahar calon suami, 

c.   calon istri, 

d.   sighat. 
 

Adapun di Indonesia sendiri, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu 

baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: 

a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig). 

b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. 

c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi 

menjadi suami istri kepada istrinya. 

d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam 

merdeka. 

e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya 

atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya 

mahar (mas kawin) yang diberikan.
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f.  Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya 

diadakan walimah (pesta pernikahan). 

g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 

 
282 harus diadakani i’lan  an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, 

sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 

1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).8
 

 
4.   Prinsip Dalam Perkawinan dan Keluarga 

 

 
Pergaulan  suami-istri,  orang  tua-  anak,  dan  antar  anggota  keluarga  besar,  terikat 

dengan  prinsip-prinsip  aspek  muamalah  (tindakan  antar  manusia)  pada  umumnya,  dan 

prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga pada khususnya, sedangkan prinsip-prinsip 

dalam perkawinan dan keluarga yang disyari’atkan dari ayat-ayat   Al-qur’an terkait adalah 

sebagai berikut: 

 

a.   Berdasarkan batas-batas yang ditentukna oleh Allah (al-Qiyaamu bi hudulillah) 

 
b.   Saling rela (al-rido) 

 

c.   Layak (ma’ruf) 

 
d.   Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (al-ihsan) 

 

e.   Tulus (an-nihlah) 
 

f.   Musyawarah 

 
g.   Perdamaian (al- islah) 

 

Ketujuh prinsip di atas dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar 

perkawinan yang kokoh sebagai berikut: 

a.   Perkawinan adalah berpasangan (zawuj). Suami istri laksana dua sayap burung yang 

 
memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. 

 
 

 
8  Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, 

YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014),  291-292.
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Dalam ungkapan al-Qur’an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian 

bagi suami (QS. Al-Baqarah/2:187). 

b.   Perkawinan  adalah  ikatan  yang  kokoh  (mitsaqan  gholizhan/QS.  An-Nisa/4:21) 

 
sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. 

 
c.   Perkawinana  harus  dipelihara  melalui  sikap  dan  perilaku  saling  berbuat  baik 

 
(mu’asyarah bil ma’ruf/QS. An-Nisa/4:19). 

 
d.   Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah(QS. Al-Baqarah/2:23). Musyawarah 

adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi,meminta masukan, menghormati 

pandanagan pasangan, dan mengambilkeputusan yang terbaik. 

5.   Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga 
 

 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka 

menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi suami istri dalam keluarga. 

 

Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat9 membedakan hak dan 

kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi 3, yaitu hak dan kewajiban bersama suami 

istri, hak dan kewajiban suami, dan hak dan kewajiban istri. 

 

a. Hak dan kewajiban bersama suami istri 
 

 
Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri adalah hak kewajiban 

yang bersifat timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain.10 Adapun hak dan 

kewajiban bersama suami-istri dalam keluarga antara lain:11
 

 

1)   Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. 
 
 
 
 

9 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155. 
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 163. 
11 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,156-158 .
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2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan 

perkawinan dengan saudaranya masing-masing. 

3) Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri) saling mewarisi 

apabila salah satu diantara keduanya telah meninggal. 

4)   Saling menjalin kasih sayang dalam berumahtangga. 

 
5)   Bergaul dengan baik antara suami dan istri. 

 

 
Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami istri dalam Pasal 77 

ayat (1)  sampai (4) yang bunyinya:12
 

 

1) suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; 

2) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 

3) suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, 

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 

agamanya; 

4)    suami isteri wajib memelihara kehormatannya; 
 

 
Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur 

dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII 

pasal 77 sampai dengan pasal 84.13  Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri 

dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam UU Perkawinan. Sementara dalam UU 

Perkawinan pengaturan hak suami istri lebih bersifat umum. Di bawah ini akan dikutip 

ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari KHI:14
 

 

 
 
 

12 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:UII Press, 2011), 193. 
13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 183. 
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79.
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1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

 
2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

b. Kewajiban suami (hak istri atas suami) dalam keluarga 

 

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam 
 
Islam,15 kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut: 

 

 
1) Bergaul dengan istri dengan baik (patut). 

 
2) Memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga 

 
3) Mendidik istri taat beragama 

 
4) Mendidik istri sopan santun 

 
5) Suami harus menjaga rahasia istrinya 

 
6) Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu. 

Adapun dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:16
 

1) Suami  adalah  pembimbing,  terhadap  isteri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetap 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami 

isteri bersama. 

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

3) Suami   wajib   memberikan   pendidikan  agama   kepada  isterinya   dan   memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 

bangsa. 
 

 

 
160. 

15 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 156- 

 
16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80.
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4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : 

 
a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

 
b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 

 
c) biaya pendidikan bagi anak. 

 
5) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

 

 
Undang-undang No. 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  tidak  mengatur  tentang 

kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, 

karena salah satu asas yang ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 

3 ayat (1)).17
 

 

 
Dalam   KHI   ditetapkan   bahwa   suami   yang   memiliki   istri   lebih   dari   satu 

berkewajiban memberikan tempat tiggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri 

secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga  yang ditanggung masing - 

masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan 

ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.18
 

 

c. Kewajiban Istri (hak suami atas istri) dalam Keluarga 
 

 
Selain mempunyai kewajiban seperti yang telah diuraikan diatas, suami juga memiliki 

hak-hak atas istrinya, yang mana hak suami merupakan kewajiban dari istrinya. Keajiban istri 

dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:19
 

 

1) Taat dan patuh kepada suami 

 
2) Menjaga nama baik suami 

 
3) Harus mendapat izin suaminya dalam segala kegiatan 

 
4) Menjaga diri 

 

 
17 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 193. 
18 KHI Pasal 82. 
19 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 161-165.
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Adapun  di  dalam  KHI  tidak  dijabarkan  secara  rinci  mengenai  kewajiban  istri. 

Kewajiban utama bagi seorang istri menurut Pasal 83 KHI ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Dan isteri bertugas 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- 

baiknya.20
 

 

6. Fungsi Keluarga 
 

 
Keluarga  ideal  adalah  keluarga  yang  dapat  berfungsi  secara  maksimal.  Secara 

sosiologis, fungsi keluarga adalah: 

a. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan 

secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama 

adalah   untuk   memperbanyak   keturunan   yang   berkualitas.   Hal   ini   tentu   saja 

dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Di antaranya adalah kasih sayang  orang tua, 

kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan  lain sebagainya. Disinilah 

pentingnya keutuhan keluarga. 

b. Fungsi  Edukatif.  Keluarga  juga  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  melangsungkan 

pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Orang tua wajib memenuhi hak 

pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya.  Oleh  karena itu,  orang tua  harus 

memikitrkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal 

itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota 

keluarga. 

c. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama 

paling awal.   Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman., 

penyadaran,  dan  memberikan  contoh  dalam  keseharian  tentang ajaran  keagamaan 
 
 
 

 
20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 195.
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yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan 

karakter yang baik bagi anggota keluarga. 

d. Fungsi  Protektif.  Keluarga  harus  menjadi  tempat  yang  dapat  melindungi  seluruh 

anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga 

haruss menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh 

negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggota keluarganya. Misalnya, 

pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga tentang paham-paham keagamaan 

yang menyesatkan. 

e. Fungsi  Sosialisasi.   Keluarga  juga  berfungsi   sebagai  tempat  untuk  melakukan 

sosialisasi  nilai-nilai  sosial  dalam  keluarga.  Melalui  nilai-nilai  ini,  anak-anak 

diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga 

mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang 

teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif 

untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan 

sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka 

membutuhkan  hubungan  antar  sesama  secara timbal  balik  untuk  mencapai tujuan 

masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat 

mengaktualisasikan dirinya. 

f.  Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan 

kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan 

untuk   melepas   lelah.   Dalam   keluarga   seseorang   dapat   belajar   untuk   saling 

menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis 

dan damai. Dengna demikikan keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh 

anggotanya. Sebagaimana hadist Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah 

surgaku ”.
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g. Fungsi  Ekonomis.  Fungsi  ini  penting  sekali  untuk  dijalankan  dalam  keluarga. 

 
Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi 

kehidupan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.   Oleh 

karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Keluarga   mesti   mempunyai   pembagian   tugas   secara   ekonomi.   Siapa   yang 

berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar 

masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. 

 

Dengan demikian, perkwinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang 

mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan- kebutuhan pasangan, 

baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.21
 

 

7. Tujuan perkawinan 
 

 
Menurut hukum Islam tujuan perkawinan terdiri dari: 

 
a. Berbakti kepada Allah; 

 
b. Memenuhi  atau  mencukupkan  kodrat  hidup manusia  yang  telah  menjadi  hukum 

bahwa  antara pria dan wanita saling membutuhkan; 

c. Mempertahankan keturunan umat manusia 

 
d. Melanjutkan   perkembangan    dan    ketentraman  hidup  rohaniah  antara  pria  dan 

wanita; 

e. Mendekatkan  dan  saling  menimbulkan pengertian antar golongan  manusia  untuk 

menjaga keselamatan hidup. 

Faedah  yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan   memelihara perempuan 

 
yang   bersifat    lemah    dari  kebinasaan.  Perempuan  dalam  sejarah  digambarkan  sebagai 

 

 
 
 

21  Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit 

Bima Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 

hlm. 14.
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mahluk   yang  sekadar  menjadi  pemuas  hawa  nafsu   kaum laki-laki.22Mukti Ali selaku 

 
Menteri Agama, pernah mengatakan dalam pidato penutupan kursus BP4 tanggal 8 Oktober 

 
1972 bahwa untuk membangun negara yang kuat harus terdapat keluarga yang kuat, 

membangun negara yang adil harus tercipta negara yang adil,mendapatkan keluarga yang 

makmur harus terbentuk negara yang makmur. Mustahil tercapai pembangunan negara tanpa 

membangun keluarga dengan sebaik-baiknya.23
 

B.   Bimbingan Pranikah 

 
1.    Pengertian Bimbingan Pranikah 

 
Kata  bimbingan  merupakan  terjemah  dari  bahasa  inggris  yaitu  “guidance”  yang 

berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun 

orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. 

Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah 

tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa datang. Dalam KBBI kata 

bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.24
 

 

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam 

menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan 

memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal 

katanya   yaitu   "prevent”.   Artinya   mencegah   terjadinya/munculnya   problem  pada   diri 

seseorang. 

 

Dalam  memudahkan  proses  bimbingan,  diperlukan  unsur-unsur  yang  mendukung 

 
terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah 

 
 

 
22 Santoso , “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum 

Adat”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), 417-418. 
23 Ghazaly, Abd. Rahman., Fiqh Munakahat,(Jakarta: Kencana, 2003), hal. 65. 
24 Lihat KBBI, 202.
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adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya 

yakni subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, 

metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. 

 

2.    Subjek Bimbingan Pranikah 
 

 
Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam 

pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu 

membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi 

serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang 

penasehat yaitu: 

 

a. Seorang  penasihat  dapat  menguasai  materi  yang  akan  disampaikan  kepada  calon 

pengantin 

b. Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat 

c. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan 

keluarga baik secara teori maupun praktik 

 
d.  Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu 

memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima 

e. Mampu   menunjukkan   sikap   yang   meyakinkan   peserta   bimbingan   pranikah, 

melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat 

f.  Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan 

mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin



28  

 

 
 

g. Mempunyai   niat   pengabdian   yang   tinggi,   sehingga   memandang   tugas   dan 

pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi 

dengan niat ibadah.25
 

3. Objek Bimbingan Pranikah 
 

 
Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu: 

 

 
a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik 

fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu 

rumah tangga. 

b. Suami Istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri 

dalam kehidupan rumah tangga. 

c. Anggota  Keluarga,  yaitu  individu-individu  yang  mempunyai  hubungan  keluarga 

dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor extern yang 

mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, 

adat  istiadat  dan  kebudayaan.  Aspek  sosial  menyangkut  masyarakat,  yang berarti 

mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, 

yang   berarti   mengacu   pada   sistem   nilai,   sitem   ide,   kepercayaan,   teknologi, 

pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.26
 

 
 
 
 
 
 
 

 
25 Pebriana Wulansari, Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan 

Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian  Perkawinan Di Kantor Urusan Agama 

Kedondong Pesawaran), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, 53. 
26 Ika Novitasari, Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten 

Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam), Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2015, 31.
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4. Materi Bimbingan Pernikahan 
 

 
Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses 

bimbingan   pranikah.   Materi-materi   yang   disampaikan   dalam   pelaksanaan   bimbingan 

pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:27
 

 

a.   Kelompok dasar 

 
Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU 

Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan- 

ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui  prosedur pernikahan sesuai 

dengan  Kebijakan Kementerian Agama  tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan 

Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. 

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep 

pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status 

anak,  batasan  usia  menikah  asas  pernikahan,  pembatasan  poligami.  Diharapkan 

dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan 

menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga. 

b.   Kelompok Inti 

 
Kelompok inti akan menjelaskan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat 

cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan 

dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang 

keluarga  diharapkan  calon  pengantin  dapat  menerapkan  pada  kehidupan  berumah 

tangga nanti. 
 
 
 
 

 
27          Pedoman      Penyelenggaraan      Kursus      Pra      Nikah,      (On-line),      tersedia      di      : 

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman- 
penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf. diakses pada 15 Mei 2018.

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf
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Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita 

berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. 

Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi 

tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik 

yang terjalin antara suami dan istri. 

c.   Kelompok penunjang 

 
Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test 

untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan 

mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini 

pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu 

berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar. 

5. Metode Bimbingan Pernikahan 
 

 
Metode berasal dari bahasa  Latin  yaitu  methodus yang berarti cara. Dalam bahasa 

Yunani methodhus berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang 

sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. 

 

Jadi, pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan 

terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam 

bimbingan perkawinan adalah: 

a.      Metode ceramah 

 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta 

bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan 

adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat 

tersampaikan dengan baik.
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b.      Metode diskusi dan tanya jawab 

 
Metode   ini   digunakan   untuk   mengetahui   sejauh   mana   materi   yang 

disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga 

bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, 

bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah tetapi calon 

pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif. 

6. Media Bimbingan Pernikahan 

Media berasal bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau 

pengantar. Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail 
 

yang berarti alat atau perantara. Jadi, media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing 

untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam 

proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang 

menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, 

penyuluhan, dan sebagainya. 

7. Tujuan Bimbingan Pranikah 

 
Bimbingan  Pranikah  bertujuan  untuk  membantu  calon  pengantin  dalam 

mempersiapkan diri  menuju jenjang pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan pranikah, 

di antaranya yaitu: 

a. Agar  individu  (pemuda/pemudi)  mempunyai  persiapan  yang  lebih  matang  dalam 

menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. 

b. Agar  keluarga  beserta  anggotanya  dapat  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang 

dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, 

kebahagiaan lahir batin.
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c. Agar dapat menciptakan kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (comfortable) bagi 

penyesuaian individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.28
 

8.    Peranan Bimbingan Pranikah 

 
Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dengan sorang wanita sebagai suami 

istri untuk membentuk sebuah keluarga. Pada umumnya masing-masing pihak telah 

mempunyai  pribadi  sendiri  dan  pribadinya  telah  terbentuk.  Karena  itu  untuk  dapat 

menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya sikap saling penyesuaian, saling pengertian, 

dan saling berkomunikasi. 

Peranan    bimbingan  pranikah  bagi  pasangan  calon  pengantin,  diantaranya  sebagai 

berikut: 

a. Untuk  memberikan  bekal  kepada  calon  pengantin  yang  nantinya  dapat  memahami 

dengan benar makna atau arti daripada kesakralan pernikahan. 

b. Untuk menekankan kepada calon pengantin untuk memahami tujuan pernikahan dalam 

islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim. 

c. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya 

sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beribadah. 

 

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin karena Bimbingan 

pranikah sangat mempunyai peranan untuk mewujutkan keluarga yang penuh kasih sayang 

dna penuh perhatian.29
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Ika Novitasari, Dampak Psikis Pernikahan, 31. 
29 Ibid., 33.



 

 

BAB III 
 

 
PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI 

(PASUTRI) DI KUA KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A.   Gambaran Umum KUA Kecamatan Jetis 

 
1. Profil Umum KUA Kecamatan Jetis 

 
KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 30, 

Jetis, Josari, Ponorogo, Jawa Timur 63473, Indonesia. 

2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Jetis 

 
Tugas pokok  KUA Jetis adalah  melaksanakan  sebagian  tugas kantor  Departemen 

Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Adapun 

fungsi dari KUA Kecamatan Jetis antara lain adalah: 

a.   melaksanakan pencatatan nikah, 

b.   rujuk, 

c.   pembinaan masjid, 

d.   zakat, 

e.   wakaf, dan 
 

f.   ibadah sosial lainnya.1 
 

 
 

Tugas  KUA adalah  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi    Kantor  Kementerian 

Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya: 

 
a.    Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan 

 
Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. 

 
 

 
1  https://idaalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/33460/kantor-urusan-agama-kua-kec-jetis-kabupaten- 
ponorogo. diakses pada 05 Februari 2018. 
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b. Membantu   Pelaksanaan   tugas   Pemerintah   di   tingkat   Kecamatan   dalam   bidang 

keagamaan. 

 

c.    Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
 

 
d. Melaksanakan  tugas  koordinasi  Penilik  Agama  Islam,  Penyuluh  Agama  Islam  dan 

koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan 

tugas KUA Kecamatan. 

 

e.    Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). 
 

 
Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP 

Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas 

telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: 

 

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang 

Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan 

kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga; 

 

b. Mengkoordinasikan  kegiatan-kegiatan  dan  melaksanakan  kegiatan  sektoral  maupun 

lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan 

pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, 

kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.2Adapun implementasi pelaksanaan 

tugas tersebut diantaranya: 

 

1) Penataan Internal Organisasi. 

 
2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik). 

 

 
 

2Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 

Haji Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), hlm 25.
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3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan. 

 
4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf. 

 
5) Pelayanan Hewan Kurban. 

 
6) Pelayanan Hisab dan Rukyat. 

 
7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji. 

 

 
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA 

menyelenggarakan fungsi: 

 

a.    Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. 
 

 
b.    Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA. 

c.    Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA. 

d.    Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

e.    Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

f.    Pelayanan bimbingan syari’ah 
 

 
g.    Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor 

 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.3 

 

 
Fungsi KUA Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi 

 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki 

 
 
 
 
 
 

3 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2018). 38.
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tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi 

organisasi sebagai berikut: 

 

a. Menyelenggarakan   statistik   dan   dokumentasi.   Menyelenggarakan   kegiatan   surat 

menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor   Urusan 

Agama Kecamatan. 

 

b. Melaksanakan  pencatatan  Nikah  dan  Rujuk,  mengurus  dan  membina  masjid,  zakat, 

wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan Keluarga sakinah 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji  berdasarkan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Adapun visi dan misi KUA Jetis adalah: 
 

 
 

a.    Melayani masyarakat dalam hal pernikahan 
 
b.    Melayani masyarakat dalam hal keagamaan lainnya diwilayah kecamatan Jetis.4

 
 

 
 

3. Prosedur Pelayanan Pernikahan 
 

 
 

Sebelum  seseorang  menjalani  pernikahan  maka  mereka  harus  melewati  prosedur 

sebelum melangkah ke pernikahan. 

a.    Calon pengantin harus melengkapi persyarakatan KUA 

 
1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa 

 
2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal -usul calon 

mempelai (N-2) dari kelurahan/desa 

3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3) 

 
4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa 

 

 
4 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 02 Juli 2018.
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5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5) 

 
6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar 

 
7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19  tahun dan bagi 

calon istri yang belum berumur 16 tahun 

8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri 

 
9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang 

 

 

10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka 

yang bercerai. 

 

b. Setelah calon pengantin melengkapi persyarakatan yang telah tertera langkah selanjutnya 

adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi 

untuk pernikahan. 

c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan 

pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA. 

d. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad 

nikah. 

e.    Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA. 

 
B.   Gambaran Khusus 

 
1. Pelaksanaan  dari  Bimbingan  Pranikah  di  KUA  Kecamatan  Jetis  Kabupaten 

 
Ponorogo 

 
Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangatlah dianjurkan 

oleh Islam bagi yang mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-Qur’an 

maupun Sunnah.5 

Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  KUA  Jetis  dalam  memberikan  bimbingan 

 
pranikah adalah merupakan program KUA sendiri. Mereka memberikan nasehat-nasehat, 

 

 
5 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 64.
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arahan, pembekalan tentang seluk beluk rumah tangga. Dengan hal tersebut diharapkan para 

calon pengantin bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga, Sehingga 

harapan  yang  diinginkan  bisa  tercapai, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  maksud  dan 

tujuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa Peraturan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga 

dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah serta mengurangi angka 

perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.6
 

 

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama 

umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 

Tahun  2003  menetapkan  adanya  pemuka  agama  desa  setempat  yang  ditunjuk  untuk 

melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan 

lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 

disingkat Pembantu PPN. Pembantu PPN tersebut mendapat 38 legalitas dari Kementerian 

Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di 

desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai 

tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA 

Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang 

terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu 

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku ketua BP4 di desa juga 

bertugas memberi nasehat perkawinan.7 
 

 
 
 

6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pdf. 
7  Pedoman Pembantu Pegawai pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat 

Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI,(Jakarta, 2004), hlm 3.
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Dari uraian di atas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah: 
 

 
1.   Pelayanan nikah dan rujuk. 

 
2.   Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. 

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 

a.    Pelayanan Nikah dan Rujuk 

 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan 

agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan 

perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan 

perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala 

KUA   selaku   PPN   harus   dapat   memepertanggung   jawabkan   pencatatan   yang 

dilakukannya. Untuk itu, ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat 

mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. 

Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut: 

 
1. Menerima  informasi/pelaporan   dari   masing-masing  pihak   yang  berkepentingan 

melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam 

buku model N10. 

2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, 

baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan 

instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung. 

3. Memberikan   penasihatan   kepada   masing-masing   pihak   tentang   hal-hal   yang 

sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang 

perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
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4. Mengantar  mereka  ke  KUA  Kecamatan  untuk  melaporkan  rencana  pernikahan, 

sekurang-kurangnya sepulih hari sebelum pelaksanaan pernikahan. 

5.  Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan 

di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah. 

6. Melakukan sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 mereka yang 

melaporkan akan melakukan rujuk. 

Dapat disimpulkan bahwa upaya KUA dalam membimbing keluarga sakinah pasca 

program suscatin dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sebelumnya seperti pada 

penjelasan di atas pada poin 3 yaitu: memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak 

tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami isteri, 

serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas. KUA dalam memberikan 

penasehatan yang saat ini sedang dijalankan hanya memuat nasehat, saran, dan arahan yang 

bersifat menetralisir perselisihan antara suami dan isteri, agar meredam dan dapat 

menyelesaikan permasalahan keluarga, saran-saran yang bersifat agamis maupun saran-saran 

yang berdasarkan pengalaman hidup hanya ketika pemeriksaan saja atau disebut rafa’. 

Dalam hal ini KUA Jetis Ponorogo  selaku sebagai lembaga resmi  yang bertugas 

membantu Departemen Agama melalui sebuah program yaitu Kursus Calon Pengantin untuk 

memberikan pendidikan yang terbaik kepada para calon pengantin yang ada di   Kabupaten 

Ponorogo dalam kelangsungan bahtera rumah tangganya kelak. Namun dalam pelaksanaanya 

program tersebut jarang terlaksana karena terkendala dengan biaya atau anggaran dari 

departemen agama. Untuk mengganti program tersebut KUA tidak ketinggalan ide untuk 

tetap memberikan pengetahuan mengenai pernikahan kepada calon pengantin  yang diberikan 

langsung oleh kepala KUA atau penghulu yang pada saat mereka datang ke KUA untuk 

pemeriksaan berkas-berkas atau yang sering dikatakan rafa’.
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Hal ini dinyatakan langsung oleh kepala KUA Kecamatan Jetis  Kabupaten Ponorogo 

bahwa memang suscatin itu ada sejak dulu, namun dalam pelaksanaannya jarang terjadi 

karena tidak ada anggaran dan KUA Kecamatan Jetis hanya menunggu anggaran dari Depag 

saja. Berikut pernyataan wawancara dengan Bapak Tri wiyono: 

“suscatin itu sudah ada sejak 2008. Dulu program itu diwajibkan namun sekarang 
hanya  diadakan  jika  hanya  ada  anggaran  saja  dari  depag,  jadi  kita  hanya 
menunggu dan tidak mewajibkan program tersebut, tapi KUA tetap memberikan 
penjelasan-penjelasan sedikit mengenai seluk beluk pernikahan. Biasanya 
dilakukan pada saat rafa’ sebelum akad dilakukan ”.8 

 

 
 

Jadi upaya yang ditempuh KUA dalam mempersiapkan calon pengantin dilaksanakan 

secara face to face langsung dengan calon pengantin dalam memberikan nasihat. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Tri Wiyono, berikut wawancaranya: 

“ Tindak lanjut KUA setelah ketiadaan program suscatin kabupaten untuk calon 

pengantin  KUA  untuk  tetap  melaksanakan  bimbingan  ketika  ada  rafa,  rafa’ 

berasal dari bahasa Arab rafaa yang berarti menaikkan berkas dari kelurahan ke 

naiban ketika laporan berkas calon suami dan isteri kemudian kita teliti“ . 

 
Mengenai  materi  yang  disampaikan  adalah  mengenai  pembinaan  seluk  beluk 

keluarga, fiqih munakahat serta kesehatan reproduksi. Berikut kutipannya dari pak Ttri 

Wiyono: 

“mengenai materi yang di berikan pada saat rafa’ atau bimbingan ini adalah kita 
memberikan penjelasan mengenai fiqh munakahat, seluk beluk pernikahan, 
kesehatan reproduksi. Dan sekarang ada program baru dari puskesmas yang mana 
masih berjalan dalam 2 bulan yaitu mengenai kesehatan reproduksi yang 
dilaksanakan setiap sebulan sekali guna menanggulangi tentang kesehatan 
reproduksi”.9 

 

Dengan kurangnya berjalannya program suscatin tersebut, dirasa bapak kepala 

memberikan respon bahwa beliau mengatakan: 
 

“sebenrnya  suscatin  itu  sangat  penting  bagi  para  pasangan  calon  suami  istri, 
karena banyaknya  yang masih awam terhadap pengetahuan mereka mengenai 
perkawinan dan keluarga. Tapi mereka tetap paham mengenai materi yang di 
sampaikan”.10

 

 
 

 
8 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 05 Februari 2018. 
9 Ibid. 
10 Ibid.
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Para calon mempelai suami istri mengatakan bahwa materi yang disampaikan pada 

saat bimbingan itu memahamkan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat jetis 

memberikan tanggapanya: 

“iya fi. Materi yang disampaikan oleh pemateri pada saat bimbingan itu 
memahamkan”.11

 

 
Suwondo memberikan tanggapannya mengenai materi program bimbingan pra nikah. 

Berikut tanggapannya: 

“aku kemarin cuman di tanyai apakah yang ada di surat-surat itu sudah benar? 
Gitu, ya terus saya jawab sudah, gitu. Dulu saya bimbingan rafa’ itu cuman 
setengah jam. Dan saya dulu cuman disuruh baca buku yang isinya tentang 
kewajiban suami istri. Dan saya kan sebagai suami ya saya disuruh baca yang 

kewajiban suami gitu”.12
 

 

 
 

Pernyataan diatas juga sama seperti anggapan endang. Yaitu: 

 
“saya menikah pada tahun 2012 alau. Seingat saya dulu bimbingan rafa’ itu 

hanya dilakukan dalam waktu setengah jam saja. Yang mana saya hanya 
disutuh membaca buku yang dikasihkan oleh kepala KUA/penghulu. Disitu 
saya disuruh membaca tentang kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga 

kelak”.13
 

 
Kholifatul hanifah juga memberikan tanggapanya terkait materi yang disampaikan 

oleh sang tutor. Berikut hasil wawancaranya. 

“iya nduk, materi yang disampikan itu memahamkan kok”.14
 

 
Dengan demikian paling tidak dengan adanya Bimbingan Pranikah para calon 

mempelai laki-laki dan juga perempuan mendapatkan pengalaman juga pengetahuan serta 

ilmu guna untuk melanjutkan apa yang akan menjadi tugas serta tanggung jawabnya kelak 

nanti pada saat mereka sudah menikah. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Eki Wahyu, Hasil Wawancara, 29 Desember 2017. 
12 Suwondo, Hasil Wawancara, 20 Juli 2018. 
13 Endang Yuni Dwi Purwati, Hasil Wawanncara, 20 Juli 2018. 
14 Kholifatul Hanifah, Hasil Wawancara, 22 Desember 2017.
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2.  Implikasi  dari  Program Bimbingan Pranikah Bagi  Keluarga  Pasangan  Suami  Istri 

 
(Pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

 

 
 

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan para calon 

pengantin  baik  dari  segi  fisik  maupun  psikis.  Dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan 

kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan mengenai berbagai aspek yang 

menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun 

pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar. 

 

Dampak   bimbingan   pranikah   dalam   memantapkan   calon   pengantin   dalam 

mewujudkan kelarga sakinah mawadah warahmah di KUA Kecamatan Jetis yakni adanya 

persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, 

pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak 

mereka ketahui. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon 

pengantin mengaku bimbingan pranikah itu sangat bermanfaat bagi mereka, khususnya bagi 

para calon pengantin yang masih awam mengenai hal- hal dalam berkeluarga. Karena banyak 

pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, setelah mereka mengikuti bimbingan 

tersebut mereka menjadi lebih mengerti dan mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga bahagia 

sejahtera menurut ajaran islam. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis: 

 

“ya menurut saya adanya bimbingan pra nikah ini untuk menambah wawasan 
juga ilmu bagi saya mengenai seluk beluk berkeluarga”.15

 

 

Diakui juga oleh bapak kepala KUA Jetis bahwa dampak dari program bimbingan pra 

nikah ini bagi keluarga Pasutri ini bisa dilihat setelah berjalannya paling tidak 5 tahun dalam 

berkeluarga. Jika dalam waktu 2 tahun itu masih biasa saja. Tapi setidaknya mereka lebih 
 

 
 
 
 

15 Eki Wahyu, Hasil Wawancara, 29 november 2017.
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memahami hak juga kewajiban sebagai suami isteri.  Dan lebih mengetahui tugas dan peran 

yang harus dilaksanakan dalam membina rumah tangga mereka. Berikut hasil wawancara : 

 

“dampak dari bimbingan pra nikah ini tidak bisa dilihat dala waktu 2 hingga 3 tahun. 
Itu bisa dilihat ya setidaknya dalam waktu 5 tahun”.16

 

 

Keberhasilan  yang  telah  dicapai  dari  bimbingan  pra  nikah  ini  adalah  adanya 

kesadaran  dari  pasangan  akan  adanya  hak  dan  tanggung jawab  sebagai  suami  dan  istri. 

Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbetuk sikap saling pengertian serta saling 

menghargai. 

 

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, 

jika tidak ada penyelesaian. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu 

akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, 

mencintai, menghargai dan lain sebagainnya. Calon isteri dan calon suami itu harus ada 

keseimbangannya, yang mencakup banyak aspek, diantaranya seimbang dalam agamanya, 

seimbang dalam usianya, dan seimbang dalam pendidikannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Tri Wiyono, hasil wawancara, 5 Februari 2018.



 

 

BAB IV 
 

 
ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI 

(PASUTRI) DI KUA KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A.   Analisis   Pelaksanaan   Program   Bimbingan   Pranikah   di   KUA   Kecamatan   Jetis 

 
Kabupaten Ponorogo 

 

 
Dari pemaparan penulis tentang data penelitian dalam bab sebelumnya ditemukan 

bahwa pelaksanaan program bimbingan pranikah atau sering disebut dengan rafa’ di KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten ponorogo ini telah sesuai  dengan yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian  Agama.  KUA Jetis Ponorogo  selaku  sebagai  lembaga  resmi  yang bertugas 

membantu Kementerian Agama di bidang Urusan Keagamaan Islam dalam wilayah 

kecamatan.1 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi: 

 

a.    Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. 
 

 
b.    Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA. 

c.    Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA. 

d.    Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

e.    Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

f.    Pelayanan bimbingan syari’ah 
 
 

1    https://idaalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/33460/kantor-urusan-agama-kua- 

kec-jetis-kabupaten-ponorogo. diakses pada 05 Februari 2018. 
 
 

45
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g.    Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor 
 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota.2 

 

 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa poin a dan d itu merupakan beberapa 

penyelenggaraan fungsi KUA yang sudah terlaksana. Terbukti dari hasil wawancara penulis, 

bahwa di KUA Jetis telah melaksanakan program bimbingan pranikah yang di buka setiap 

hari pada jam kerja. 

Hasil  observasi  penulis  di  KUA  Jetis  bahwa  sebelum  pelaksanaan  bimbingan 

pranikah para calon pengantin harus melengkapi persyaratan atau prosedur-prosedur yang 

harus ditaati, prosedur itu diantaranya: 

a.    Calon pengantin harus melengkapi persyarakatan KUA 

 
1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa 

 
2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon 

mempelai (N-2) dari kelurahan/desa 

3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3) 

 
4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa 

 
5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5) 

 
6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar 

 
7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19  tahun dan bagi 

calon istri yang belum berumur 16 tahun 

8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri 

 
9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang 

10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka 

yang bercerai. 
 

 
 

2 Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan 

Agama. Pdf (diakses pada tanggal 16 April 2018). 38.
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b.  Setelah semua persyaratan di atas sudah terpenuhi, proses selanjutnya yang harus di 

tempuh para calon pengantin adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA 

dan membayar administrasi untuk pernikahan. 

c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan 

pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA. 

d. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad 

nikah. 

e.    Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA. 

 
Tahapan proses di atas telah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh 

Kementerian Agama. Pasangan calon pengantin dan para informan lainnya mengungkapkan 

bahwa prosedur atau tahapan di atas sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA 

Kecamatan Jetis. Terdapat kesamaan antara jawaban informan dengan pegawai KUA artinya 

tahapan atau proses pelasanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jetis telah berjalan 

dengan efektif. 

Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan surat-surat  yang kemudian diperiksa oleh 

pihak KUA Jetis. Sesuai dengan paparan data hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa 

menurut mbak Dwi ketika akan melakukan bimbingan pranikah, dia diperiksa dahulu 

kelengkapan suratnya yang kemudian dilanjutkan dengan penyampain materi bimbingan 

pranikah.3 

Setelah  prosedur-prosedur  diatas  diberikan  dan  dirasa  cukup,  bapak  penghulu 

 
menutup acara bimbingan pranikah tersebut dan kemudian para calon pasutri disuruh untuk 

menandatangani berkas-berkas yang dirasa sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat. 

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau sasaran, yaitu: 
 
 
 
 
 

 
3 Endah dwi purwati, Hasil wawancara, 20 Juli 2018.
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a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik 

fisik dan psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu 

rumah tangga. 

Penulis menjadikan objek ini sebagai poin pertama dalam penggalian data ini, dimana 

objek ini sangat berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan program bimbingan 

pranikah di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

b. Suami Istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri 

dalam kehidupan rumah tangga. 

Objek ini dijadikan penulis sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan 

muncul setelah pelaksanaan bimbingan pranikah terlaksana. Disini penulis mengambil 

4 informan. 

 
c. Anggota  Keluarga,  yaitu  individu-individu  yang  mempunyai  hubungan  keluarga 

dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan faktor extern yang 

mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, 

adat  istiadat  dan  kebudayaan.  Aspek  sosial  menyangkut  masyarakat,  yang berarti 

mengacu pada orang-orangnya, sedangkan aspek budaya menyangkut kebudayaannya, 

yang berarti mengacu pada sistem nilai, sitem ide, kepercayaan, teknologi, 

pencaharian, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.4
 

Jika dilihat dari 4 objek di atas, semua objek itu sangat penting dijadikan informan, 

 
akan tetapi penulis lebih memihak kepada calon suami istri dan suami istri dalam proses 

 

 
 
 
 
 

4 Ika Novitasari, Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan 

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten 

Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam), Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2015, 31.
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pelaksanaan  program  bimbingan  pranikah.  Tapi  masyarakat  dan  anggota  keluarga  tidak 

dipungkiri bahwa mereka termasuk juga bagian terpenting dalam perolehan datanya. 

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam 

pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu 

membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi 

serta dapat memberi contoh yang baik. Kepala KUA Kecamatan jetis yang menjadi subjek 

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini. 

Dalam  bab  sebelumnya  sudah  dijelaskan  bahwa  materi-materi  yang  disampaikan 

dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 

a.   Kelompok dasar 

 
Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU 

Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan 

syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan 

Kementerian  Agama  tentang  Pembinaan  Keluarga  Sakinah  dan  Kebijakan  Ditjen  Bimas 

Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. 

Materi  dasar  ini  disampaikan  agar  calon  pengantin  lebih  memahami  konsep 

pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, 

batasan usia menikah asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan 

materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak 

dalam menjalani kehidupan berumah tangga. 

b.   Kelompok Inti 

 
Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat 

cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan 

keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga 

diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.
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Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil 

dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat.Komunikasi 

yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak 

pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan 

istri. 

c.   Kelompok penunjang 

 
Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon 

pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang 

telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin 

melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.5
 

Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Jetis kabupaten ponorogo bahwa materi 

 
yang biasa disampaikan pada saat program bimbingan pranikah ialah mengenai seluk beluk 

perkawinan, fiqih munakahat, serta program baru yang bergabung dengan pihak puskesmas 

tentang kesehatan alat reproduksi.6 Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasangan yaitu 

Endah Dwi Purwati bahwa materi yang disampaikan itu mengenai hak dan kewajiban suami 

istri yang dibaca olehnya ketika melakukan bimbingan pra nikah dulu.7 

Berbeda lagi dengan yang diungkapkan oleh kholifatul hanifah8, penyampaian materi 

 
yang dilakukan pada saat bimbingan pra nikah dulu. Materinya malah lebih lengkap lagi yaitu 

adanya materi mengenai penyelesaian konflik dalam keluarga. Jadi, dari ketiga kelompok itu 

hanya beberapa poin saja yang disampaikan oleh penghulu/pembimbing KUA Kecamatan 

Jetis. 

Dalam  memudahkan  proses  penyampaian  materi  bimbingan  pranikah  diperlukan 

 
metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. 

 
 
 

5 Ika Novitasari, Dampak Psikis Pernikahan, 31. 
6 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 05 Februari 2018. 
7 Endah Dwi Purwati, Hasil Wawancara, 20 Juli 2018. 
8 Kholifatul hanifah, hasil wawancara, 22 Desember 2017.
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Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Jetis adalah metode ceramah 

dan diskusi atau tanya jawab dengan penyampaian secara lisan. 

 

Dari  semua  uraian  tentang  proses  pelaksanaan  bimbingan  pranikah  di  KUA 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di atas, Menurut hemat penulis pelaksanaan bimbingan 

pranikah hanyalah sebagai formalitas saja. Akan tetapi, pelaksanaan bimbingan pranikah di 

KUA Jetis sudah berjalan dengan baik,   Meskipun   sangatlah jauh dari peraturan suscatin 

yang sesungguhnya yang dulu pernah terlaksana. Hal ini dibenarkan oleh tri wiyono selaku 

kepala serta penghulu KUA Jetis. Beliau mengatakan bahwa bimbingan yang dilaksanakan di 

KUA Kecamatan Jetis hanya kondisional saja, ketika biaya anggaran dari pemerintah tidak 

turun.9  Paling tidak dengan adanya bimbingan pra nikah atau rafa’ dapat membantu mereka 

para calon pengantin dalam memahami materi yang di sampaikan oleh Bapak penghulu pada 

waktu sebelum akad di laksanakan. Juga dapat dijadikan bekal dalam menghadapi berbagai 

masalah serta bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga mereka. 

 

B.   Analisis Dampak dari Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Keluarga PASUTRI di 

 
KUA Jetis Kabupaten Ponorogo 

 

 
Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam 

menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras  dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.10Bimbingan 

pra nikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan para calon pengantin baik dari segi 

fisik maupun psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka 

diperlukan  illmu  pengetahuan  mengenai  berbagai  aspek  yang  menyangkut  kehidupan 

keluarga, baik interaksi pola antar-individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar- 

keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar. 
 

 
9 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 05 Februari 2018. 
10 Ika Novita, Dampak Psikis Pernikahan, 31.
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Bimbingan Pranikah mempunyai tujuan untuk membantu calon pengantin dalam 

mempersiapkan diri  menuju jenjang pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan pranikah, 

diantaranya yaitu: 

a. Agar   individu   (pemuda/pemudi)   mempunyai   persiapan   yang   lebih   matang   dalam 

menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. 

b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi 

dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir 

batin. 

c. Agar dapat menciptakan kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (comfortable) bagi 

penyesuaian individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.11
 

 

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tujuan bimbingan pra nikah yang 

dilakukan di KUA Jetis ini telah  sesuai dengan yang dialami oleh para keluarga pasangan 

suami   istri   (pasutri).   Setidaknya   dengan   adanya   bimbingan   pranikah   mereka   dapat 

mengetahui tujuan dari program tersebut dan dapat terealisasikan di dalam keluarganya. 

 

Keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara 

sosiologis, fungsi keluarga adalah: 

a. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan 

secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama 

adalah   untuk   memperbanyak   keturunan   yang   berkualitas.   Hal   ini   tentu   saja 

dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Di antaranya adalah kasih sayang  orang tua, 

kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Disinilah 

pentingnya keutuhan keluarga. 

b. Fungsi  Edukatif.  Keluarga  juga  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  melangsungkan 

 
pendidikan  pada  seluruh  anggota  keluarganya.  Orang  tua  wajib  memenuhi  hak 

 

 
11 Ibid.



53  

 

 
 

pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya.  Oleh  karena itu,  orang tua  harus 

memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal 

itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota 

keluarga. 

c. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama 

paling awal.   Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman., 

penyadaran,  dan  memberikan  contoh  dalam  keseharian  tentang ajaran  keagamaan 

yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan 

karakter yang baik bagi anggota keluarga. 

d. Fungsi  Protektif.  Keluarga  harus  menjadi  tempat  yang  dapat  melindungi  seluruh 

anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga 

harus  menjadi  tempat  yang  aman  untuk  memproteksi  anggotanya  dari  pengaruh 

negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggota keluarganya. Misalnya, 

pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga tentang paham-paham keagamaan 

yang menyesatkan. 

e. Fungsi  Sosialisasi.   Keluarga  juga  berfungsi   sebagai  tempat  untuk  melakukan 

sosialisasi  nilai-nilai  sosial  dalam  keluarga.  Melalui  nilai-nilai  ini,  anak-anak 

diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga 

mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang 

teguh. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan 

dirinya. 

f.  Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan 

kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan 

untuk   melepas   lelah.   Dalam   keluarga   seseorang   dapat   belajar   untuk   saling
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menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis 

dan damai. 

g. Fungsi  Ekonomis.  Fungsi  ini  penting  sekali  untuk  dijalankan  dalam  keluarga. 

 
Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi 

kehidupan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi.  Keluarga 

mesti  mempunyai  pembagian  tugas  secara  ekonomi.  Siapa  yang  berkewajiban 

mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing 

anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. 

 

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang 

mengikat dua buah hati, Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan- kebutuhan pasangan, 

baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi.12
 

 

Dampak   bimbingan   pranikah   dalam   memantapkan   calon   pengantin   dalam 

mewujudkan kelarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Jetis yakni adanya 

persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, 

pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak 

mereka ketahui. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin 

mengaku bimbingan pranikah itu sangat bermanfaat bagi mereka, khususnya bagi para calon 

pengantin yang masih awam mengenai hal- hal dalam berkeluarga. Karena banyak 

pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui, setelah mereka mengikuti bimbingan 

tersebut mereka menjadi lebih mengerti dan mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal 

mungkin utuk meningkatkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga bahagia 
 

 
 
 

12  Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit 

Bima Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 

hlm. 14.
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sejahtera menurut ajaran islam.13  Diakui juga oleh bapak kepala KUA Jetis bahwa dampak 

dari  program  bimbingan  pra  nikah  ini  bagi  keluarga  Pasutri  ini  bisa  dilihat  setelah 

berjalannya paling tidak 5 tahun dalam berkeluarga. Jika dalam waktu 2 tahun itu masih biasa 

saja.14  Tapi setidaknya mereka lebih memahami hak juga kewajiban sebagai suami isteri. 

Dan lebih mengetahui tugas dan peran yang harus dilaksanakan dalam membina rumh tangga 

mereka. 

 

Keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan pranikah ini adalah adanya kesadaran 

dari pasangan akan adanya hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga dalam 

kehidupan rumah tangga terbetuk sikap saling pengertian serta saling menghargai. Karena 

kebanyakan kasus perceraian yang terjadi itu dikarenakan kurangnya pengertian mereka dan 

juga kurangnya komunikasi serta kurangnya keterbukaan antara kedua pasangan tersebut. 

 

Terbukti  bahwa  penulis  observasi  di  lapangan  dengan  masyarakat  yang  telah 

mengikuti bimbingan pranikah, kehidupan rumah tangga mereka lebih nyaman dan tentram 

serta  memahami  antar  satu  sama  lain.  Seperti  keluarga  mbak  dwi  contohnya.  Tidak 

dipungkiri  bahwa  setiap  kehidupan  rumah  tangga  pasti  pernah  mengalami  pertengkaran, 

tetapi pertikaian-pertikaian itu dapat terelesaikan dengan baik karena mereka mengetahui 

harus menanggapinya dengan pikiran yang dingin dan positif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Eky Wahyu, Hasil wawancara, 20 November 2017. 
14 Tri Wiyono, Hasil Wawancara, 05 Februari 2018.



 

 

BAB V 
 

 
PENUTUP 

 

 

Kesimpulan 
 

 
Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Pemahaman  para  calon  pengantin  mengenai  materi  bimbingan  pra  nikah  yang 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Jetis mereka semua dapat memahami materi 

tersebut dengan baik. Materi yang disampaikan meliputi fiqih munakahat, seluk 

beluk pernikahan serta kesehatan alat reproduksi.  Baik  dari pihak pemateri maupun 

para calon pengantin tidak mengalami kendala apapun pada saat bimbimngan 

berlangsung. Pasutri merasa bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA 

Jetis ini sangat bermanfaat bagi rumah tangga mereka serta dapat menambah 

wawasan juga pengalaman bagi yang merasa masih awam begitu juga yang sudah 

memahami sedikit-sedikit terhadap seluk beluk perkawinan maupun pembinaan 

dalam rumah tangga. 

2. Implikasi  bagi  keluarga  pasangan  suami  istri  (pasutri)  mengenai  bimbingan  pra 

nikah yang dilakukan di KUA Jetis kabupaten ponorogo ini sebenarnya terletak pada 

diri masing-masing keluarga pasangan suami istri (pasutri). Bimbingan pra nikah 

tidak menjadi tolak ukur apakah keluarga pasutri bisa tarjamin atau tidak dalam hal 

keharmonisan atau sakinah mawadah warahmah dalam sebuah keluarga. Justru 

bimbingan   pra   nikah   ini   sebagai   upaya   untuk   memberikan   wawasan   serta 

pengalaman juga ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk sebuah pernikahan ketika 

suscatin tidak terlaksana. Jadi semua itu tergantung pada setiap keluarganya masing - 

masing. Serta setelah bimbingan pra nikah ini terlaksana, keluarga pasutri  jadi lebih 
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memantapkan pernikahan mereka dalam membina keluarga mereka, tentunya bagi 

mereka para pasangan suami istri yang sudah mengaplikasikan materi yang pernah 

disampaikan pada saat bimbingan pra nikah dulu yang sudah mereka laksanakan di 

KUA Jetis kabupaten ponorogo di dalam keluarga mereka masing-masing. Tapi 

setidaknya program ini  berdampak baik terhadap keluarga pasutri masing-masing, 

karena dengan hal ini mereka dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan 

kewajiban pasutri dalam hubungan berkeluarga. 

 

 
 
 

Saran-saran 
 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penulis dapat memberikan  saran-saran  sebagai 

berikut: 

 

1.   Bagi para calon pengantin dan pasutri sebaiknya tetap terus mencari dan menambah 

wawasan ilmu mengenai hal perkawinan sebagai bekal kelak mengarungi bahtera 

rumah tangga nantinya. 

2.   Bagi  KUA  Jetiskabupaten  ponorogo  teruslah  untuk  tetap  memberikan  materi 

bimbingan pra nikah terhadap para calon pengantin untuk meningkatkan kualitas 

perkawinan.
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