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ABSTRAK 

 

Amin Budi Siswanto, 2019. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota 
Madiun, Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I. 

 
Kata Kunci: Implementasi, peraturan DJ.II/542 tahun 2013, Di KUA 

Manguharjo. 
Perkawinan  mempunyai  tujuan  diantaranya  untuk  mendatangkan  

keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup. Sebagai salah satu upaya 
mewujudkan keluarga sakinah tersebut dengan  diadakannya Kursus Pra  Nikah,  
yaitu  pemberian  bekal  pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan,  dan 
penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  nikah  tentang  kehidupan  rumah 
tangga dan keluarga. Dasar penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah Peraturan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor  DJ.II/542  tahun  2013  
tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah. Peraturan  tersebut  
dilaksanakan  oleh  KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa 
rumusan masalah antara lain yaitu 1). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan 
penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota 
Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 
Nikah2). Bagaimana efektivitas kinerja penghuludalam pembinaan keluarga 
sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan metode 
deskriptif, untuk pengumpulan sumber data primer dilakukan observasi dan 
wawancara kepada informan penghulu dan calon pengantin, untuk sumber data 
sekunder diambil dari buku, literatur, peraturan dan undang-undang sebagai 
rujukan. 

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa dalam pembinaan keluarga 
sakinah pra nikah di KUA kecamatan Manguharjo Kota Madiun 1). Dalam upaya-
upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi pembinaan keluarga 
sakinah pranikah secara bimbingan perkawinan dan rafa’ ini sudah efektif dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah faktor 
pendukung sistem pelayanan, sarana fasilitas, anggaran dana, dukungan dari 
instansi terkait, pemateri dan narasumber sudah efektif dan KUA sanggup 
memenuhi semua upaya-upaya  Pranikah. 2). Dalam efektivitas kinerja penghulu 
dikatakan 100% efektif belum bisa karena masih ada hambatan-hambatan dari 
kehadiran calon pengantin, kurangnya kesadaran calon pengantin karena berbagai 
hal, hari pembinaan belum bisa ditentukan secara pasti atau rutin, tetapi jika 
dilihat dari faktor pendukung seperti sistem pelayanan, sarana fasilitas, dukungan 
dari instansi-instansi, narasumber pembinaan, dana anggaran sudah efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga  menurut  konsep  Islami  adalah  kesatuan  hubungan  antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad 

nikah menurut ajaran Islam dan memiliki buku nikah yang dicatatkan oleh 

negara.  Dengan  adanya  ikatan  akad nikah (pernikahan) di antara laki-laki 

dan perempuan  yang  dimaksud, dan terikat dengan norma-norma atau 

kaidah-kaidah yang berkaitan dengan  pernikahan  dan  kekeluargaan. Jika 

keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. 

Suatu pernikahan tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga  

sakinah tanpa  adanya  kemampuan  memahami  pasangan  hidup  dan  tanpa 

mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan
1
.  

Keluarga sakinah  merupakan  idaman  bagi  semua  orang.  Untuk 

mewujudkannya  memerlukan  strategi  yang  disertai  dengan  kesungguhan, 

kesabaran dari  pasangan. Ada tiga hal pendukung pasangan suami istri untuk  

menciptakan  keluarga  setelah perkawinan,  yaitu  kedewasaan, komitmen,  

dan  kesiapan  mental  para  calon  mempelai. Kedewasaan  diri juga 

merupakan salah satu pedoman dalam membangun keluarga sakinah.
2
 Islam  

                                                           
1
 Fachrudddin  Hasballah,  Psikologi  Keluarga  dalam  Islam, (Banda  Aceh:  Yayasan  

PENA, 2007),1. 
2
 Hasan  Basri, Keluarga  Sakinah:  Tinjauan  Psikologi  dan  Agama (Yogyakarta:  

PustakaPelajar, 2004), 6. 
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memberikan  rambu-rambu dalam  ayat  Al-qur’an  sebagai  pedoman  yang  

dapat  digunakan  untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun 

dan melestarikannya keluarga sakinah  

Pernikahan  menurut  undang-undang  nomor. 1 tahun  1974  tentang  

pernikahan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  

perempuan  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membimbing  keluarga  

bahagia  yang  berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa.
3
. Keluarga  

merupakan  unit  terkecil  dalam  struktur  masyarakat  yang dibangun atas 

dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.  

Pernikahan  sebagai  salah  satu  proses  pembentukan  suatu  keluarga, 

merupakan  perjanjian  sakral  (mitsaqan  ghalidha)  antar pasangan dalam 

agama. Dengan pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang 

sakinah.
4
 

Banyak kasus perceraian terjadi karena disebabkan adanya poligami, 

nikah  di  bawah  umur, kekerasan  dalam  rumah  tangga, termasuk  pula  

jarak  intelektual  antara  pasangan  terlalu  jauh,  perbedaan sosial,  faktor 

ekonomi, perselingkuhan  akibat  orang ketiga, sifat egois yang terlalu besar, 

kurangnya komunikasi antara suami dan istri, hilangnya rasa kepercayaan 

terhadap pasangan, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan, 

sering memperbesar masalah karena hal sepele dan salah paham. 

                                                           
3
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Bab I, pasal 1.   

Tentang Pencatatan Nikah. 
4
 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: 

Fokusmedia, 2012), 7. 
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Berdasarkan  pokok  pikiran  di  atas,  maka  eksistensi  Kantor  Urusan  

Agama adalah sebagai  wadah  pembinaan  keluarga  sakinah  sangatlah  

penting.  Hal  ini  yang mengharuskan  kantor  urusan  agama  mengambil  

peranan  dan  memposisikan  diri sebagai  instansi  yang  dapat  menjadi  

induk  dari  berbagai  hal  yang  menyangkut masalah pernikahan. Kantor  

Urusan  Agama  adalah  instansi dari  Kementerian  Agama  yang bertugas 

melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota di 

bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
5
 Tugas  pokok  Kantor  

Urusan  Agama  sangat  besar  pengaruhnya  dalam pembinaan  rumah  tangga  

ketika  di  dalam keluarga  terjadi  perselisihan, permasalahan pasangan 

(suami-istri) selalu mengambil  jalan singkat yakni perceraian.  

Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pengurus Kantor 

Urusan Agama seperti memberikan pembinaan dan pemahaman dan  

pengetahuan melalui program bimas Islam (bimbingan masyarakat Islam) 

binwin (bimbingan perkawinan), rafa’, khutbah nikah dan bimbingan 

konseling untuk keluarga. Dan memberikan sosialisasi secara individu (datang 

ke KUA) dan berkelompok (majelis taklim, kumpulan ibu PKK, dan 

melaksanakan BP4, dan binwin). Karena itu dalam lingkungan keluarga 

khususnya kantor urusan  agama kecamatan. Di pandang  penting  keberadaan  

Kantor  Urusan  Agama sebagai wadah tempat mencari solusi dan curhat 

                                                           
5
  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun  2007.  Bab  I,  Pasal  

I.  Tentang Pencatatan Nikah. 
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apabila terjadi masalah dalam keluarga, dalam mencari solusi pelestarian   

sebuah   pernikahan   haruslah  diupayakan   sebelum   terjadinya pernikahan.   

Melalui  KMA  Nomor. 477  tahun  2004, pemerintah  mengamanatkan  

agar sebelum  terjadinya  pernikahan  dilangsungkan  setiap  calon  pengantin  

harus diberikan  wawasan  terlebih  dahulu  tentang  arti  sebuah  rumah  

tangga dengan melalui program bimbingan perkawinan (binwin) yang di  

selenggarakan  oleh Kementerian  Agama  (Kemenag)  dengan  pihak  KUA, 

yang  mana  di  sana  diberikan  wawasan  atau pengetahuan    tentang   

membangun    landasan    keluarga    sakinah,   dinamika perkawinan,   

kesehatan   keluarga,   mengenali   dan   menggunakan   hukum   untuk agar 

terbentuknya rumah tangga yang sakinah. melindungi  perkawinan  dan  

keluarga  dan  masih  banyak  lagi  materi  yang disampaikan  mengenai  

rumah  tangga.
6
 Dalam program binwin yang dilaksanakan oleh pihak 

Kementerian Agama dan masih di bantu dengan rafa’ yaitu program yang 

dilakukan oleh pihak KUA dalam pembinaan keluarga sakinah. 

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. 

                                                           
6
 BP-4, Modul Kursus Calon  Pengantin Suscatin  (Madiun, 2006) V  (Dalam Sambutan 

Kepala Depag Madiun) IV. 
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Sebagai  dasar  penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  ini  maka  

diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor DJ.II/491 tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  Peraturan  ini  diterbitkan  

dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  untuk menyamakan  persepsi  badan/  

lembaga  penyelenggara  tentang  substansi  dan mekanisme  penyelenggaraan  

kursus  pra  nikah  bagi  remaja  usia  nikah  dan  calon pengantin.
7
 

Bahwa pembinaan yang dilakukan di KUA Manguharjo Kota Madiun 

adalah berupaya untuk meningkatka mutu perkawinan dengan cara–cara 

tertentu  yang  sesuai  syar’i 
8
 Untuk membantu program bimbingan 

perkawinan  yang di lakukan pihak Kementrian Agama, dan ditambah dari 

pihak  KUA  Manguharjo dalam  melakukan  suatu  program  yang  bernama 

pembinaan  pranikah  atau  sering  disebut  dengan  rafa’ yang dilakukan saat 

pemeriksaan data, yang  mana  di  dalam program  tersebut  pihak  KUA  

memberikan  materi  kepada  para  calon  pasangan suami  istri  berupa  fikih  

munakahat, seluk beluk pernikahan, serta mengengenai hak-hak dan kewajiban 

suami istri  dan  juga  mengenai kesehatan alat reproduksi dan menjaga 

keharmonisan keluarga yang disampaikan langsung oleh kepala (penghulu) 

KUA Manguharjo.  

                                                           
7
 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
8
 Keputusan Menteri  Agama  Nomor  39 Tahun 2012  Organisasi Tata Kerja Kantor 

UrusanAgama. 
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Dalam hal tersebut yang menggugah keinginan peneliti untuk 

melakukan  penelitian di Kantor Urusan Agama  yang memiliki tugas khusus 

untuk membimbing pasangan suami  isteri tidak hanya pasangan pengantin 

baru saja tetapi pengantin lama pun juga masih sangat memerlukan dan 

membutuhkan pembinaan tentang keluarga sakinah. Dengan ini peneliti akan 

membahas tentang Implementasikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kua Manguharjo Kota Madiun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan 

keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau 

dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah ? 

2. Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga 

sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam 

pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun di 

tinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra Nikah. 

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas kinerja penghulu dalam 

memberikan pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota 

Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis. 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas 

ḥasanah ilmu tentang bagaimana cara menjadi keluarga sakinah yang 

sesuai dengan hukum Islam dan hukum undang-undang pemerintahan. 

2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, memberikan ilmu memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat dan memberikan informasi dan wawasan khususnya 
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mengenai bagi  masyarakat  untuk  lebih memahami  makna  keluarga  

sakinah  dalam  kehidupan baik  individu maupun sosial. 

E. Telaah Pustaka 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi, Peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah 

pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu. 

Berikut ini dapat penulis paparkan: 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal. Efektivitas BP4 Dan 

Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon 

Pengantin. SKRIPSI. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2007. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permsalahan bagaimana 

efektifitas BP4 dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kursus pra nikah. 

Adapun  rumusan  masalah  dari  skripsi  Ahmad  Faisal  adalah,  1) 

bagaimana fungsi  dan  peranan  BP4  KUA  Kecamatan  Kembangan  dalam  

memberikan bimbingan pada calon pengantin?, 2) upaya-upaya apa saja yang 

dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Kembangan dalam memberikan 

bimbingan kepada calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Kembangan 

Kotamadya Jakarta Barat?,  3) Bagaimana  tingkat  efektifitas  BP4  KUA  

Kecamatan Kotamadya Jakarta Barat dalam peranannya memberikan 

bimbingan pada calon pengantin?. Hasil penelitiannya adalah bahwa Lembaga 

BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat yang berperan 

dalam memberikan penataran dan pembimbingan pada calon pengantin 
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sebelum mereka melakukan akad nikah atau menjadi pasangan suami istri 

dalam ikatan pernikahan sangatlah besar terbukti dengan beberapa upaya yang 

dilakukan BP4 Kecamatan Kembangan. persamaannya adalah sama-sama 

membahas kursus pra nikah, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada 

objek yang diteliti lokasi penelitian berbeda dan cara penyampain materi 

pembinaan juga berbeda.
9
  

Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin 

(SUSCATIN) Oleh KUA dikecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara)”. Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2010 permasalahan dalam skripsi ini adalah 

bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di Kua Kecamatan 

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Adapun rumusan masalah dari 

penelitian Diah Maziatu Chalida adalah: 1) bagaimana pelaksanaan kursus 

calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara?, 2) mengapa KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten 

Banjarnegara mewajibkan kursus calon pengantin bagi calon pasangan suami 

istri? Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kursus calon pengantin 

(suscatin) oleh KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara 

diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang 

                                                           
9
  Ahmad Faisal, “Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau 

Bimbingan Pada Calon Pengantin” Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2007). 
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gagal dalam membina rumah tangga. Kursus rutin dilakukan selama 1 hari 

(24 jam) setiap 3 bulan sekali, diluar itu kursus juga dilakukan bagi pasangan 

yang mau menikah diluar jadwal rutin tersebut.
10 

Adapun perbedaan skrripsi 

yang berjudul Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin  (SUSCATIN)  

Oleh  KUA  dikecamatan  Pagedongan  Kabupaten Banjarnegara   (Studi   

Kasus   Di   Kua   Kecamatan   Pagedongan  Kabupaten Banjarnegara) 

dengan yang penulis teliti adalah adalah skripsi yang ditulis oleh Maziatu 

Chalidia lebih meneliti kepada  bagaiamana pelaksanaan kursus  calon 

pengantin (SUSCATIN) sedangkan yang penulis teliti lebih kepada 

bagaimana KUA Manguharjo Kota Madiun menerapkan Peraturan Direktur 

Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah. 

Juniarti Harahap, Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) 

Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor: DJ.II/542  Tahun  2013  Tentang  

Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga 

Arrahman Prewedding Academy). Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 2015. Adapun rumusan masalah dari penelitian Juniarti 

Harahap adalah: 1)bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013?, 2) Apa 

faktor Hambatan dan tantangan atas pelaksanaan peraturan tersebut?. Hasil 

                                                           
10

  Diah Maziatu Chalida, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) 

Oleh KUA Dikecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Di Kua 

Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi, (Semarang , Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo, 2010). 
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penelitian skripsi Juniarti Harahap adalah pelaksanaan pendidikan pra nikah 

terhadap lembaga penyelenggara belum optimal sesuai dengan Peraturan 

Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah, 

dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak 

berjalan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  

mengakibatkan banyaknya faktor yang menghambat dalam    implementasi 

pelaksanaan pendidikan pra nikah.
11

 Adapun perbedaan skripsi penelitian 

dengan skripsi yang penulis teliti adalah peneliti jurniati harahap adalah suatu 

lembaga masyarakat atau organisasi Islam yaitu Arrahman Pre Wedding 

Academy yang dalam hal ini dapat mengambil dana dari peserta kursus pra 

nikah karena lembaga ini termasuk lembaga swasta yang bukan instansi 

pemerintah. Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu di KUA 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang merupakan instansi 

pemerintah yang semua pembiayaan berasal dari dana APBD/APBN. 

Dalam skrispi yang ditulis oleh Umi Kusniah. Implementasi Kursus 

Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang. skripsi: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Jenis penelitiannya adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun 

rumusan masalah dari skripsi Umi Kusniah adalah: 1) bagaimana 

                                                           
11

  Juniarti Harahap, “Implemenatsi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra 

Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)” Skripsi: Jakarta, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015), 61. 
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implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang?, 2) 

Bagaimana efektifitas kursus  calon  pengantin  menurut  pendapat  pihak  

KUA  Klojen  Malang  dan peserta suscatin?  Hasil penelitianya yaitu 

implementasi kursus calon pegantin dikantor wilayah kerja KUA Klojen 

masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Peraturan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen   Agama   tentang   

Kursus   Calon   Pengantin   Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 

2009.
12

 Perbedaan skripsi Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA 

Klojen Malang adalah dalam hal waktu yang digunakan dalam kursus calon 

pengantin. Waktu yang digunakan dalam kursus calon pengantin hanyalah 15 

menit, jika penelitian yang penulis lakukan adalah 30-60 menit. 

Dari beberapa literatur di atas ada persamaannya dengan perihal yang 

penulis teliti yaitu membahas tentang pembinaan keluarga sakinah. 

F. Metode Penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :jenis dan 

pendekatan penelitian, kehadiran Peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

Menurut Moleong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis 

                                                           
12

  Umi Kusniah. “Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang” 

Skripsi: (Malang  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016.), 90-91. 
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data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata 

lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.
13 Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian  yang  datanya  

diperoleh  dan  dikumpulkan  secara  langsung  dari lokasi  di mana 

penelitian  tersebut dilakukan.
14

  

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode 

penelitian deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.
15 

Dengan tujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Jenis penelitan yaitu lapangan (field research), suatu penelitian 

dengan mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi untuk 

dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini peneliti sebagai interviewer dengan 

melakukan wawancara dan observasi kepada informan yang bersangkutan 

untuk mengambil sampel data dengan tertulis maupun tidak tertulis. 

Dalam hal upaya-upaya penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah 

pranikah serta efektifitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga 

sakinah pranikah di KUA Manguharjo Kota Madiun. 

                                                           
13

  Soetresno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), 7. 
14

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

2013), 2. 
15

  Moh Nasair, Metode Penelitian (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), 54. 
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2. Kehadiran peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif (lapangan), peneliti akan melakukan 

pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data dengan 

cara observasi dan wawancara kepada informan. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci/ aktor sentral, 

sedangkan instrument lainnya hanya sebagai penunjang dalam wawancara 

penelitian. 

3. Lokasi Penelitian. 

S.  Nasution  berpendapat  bahwa  ada  tiga  unsur  penting  yang  

perlu  dipertimbangkan  dalam  menetapkan  lokasi  penelitian  yaitu:  

tempat,  pelaku  dan kegiatan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi 

penelitian yakni Kantor Urusan Agama di kecamatan Manguharjo Kota 

Madiun. Lokasi  ini  dipilih karena terdapat program pembinaan keluarga 

sakinah sekaligus Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota 

Madiun berupaya untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan cara–cara 

tertentu  yang  sesuai  syar’i dan untuk membantu program binwin  yang di 

lakukan pihak Kementrian Agama, dan di tambah dari pihak  KUA  

Manguharjo dalam  melakukan  suatu  program  yang  bernama pembinaan  

pranikah  atau  sering  disebut  dengan  rafa’,. 

4. Data  dan Sumber Data. 

Dalam  penelitian ini penulis memerlukan data dari KUA tentang 

upaya-upaya penghulu dalam memberikan pembinaan pranikah di KUA 
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Manguharjo Kota Madiun dan efektifitas kinerja penghulu dalam 

pembinaan pranikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari  

peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor: dj.ii/542 

tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer. 

Dalam  sumber  data  primer  peneliti  memilih sebagai   informannya   

yaitu penghulu KUA dan   pasangan   suami   istri   yang   telah   

mengikuti program  pembinaan pranikah  di  KUA  Kecamatan 

Manguharjo  Kota Madiun. Pilihan  terhadap  informan  tersebut  

dengan  alasan  berkaitan  langsung  dengan objek penelitian yaitu 

data dari penghulu dan pasutri. Penelitian  ini  menggunakan  

penelitian  lapangan,  Sebagai  sumber  data primernya  adalah  

informan. 

b. Sumber data sekunder. 

Data  sekunder  adalah  sumber data   yang  dijadikan data  pelengkap 

dan pendukung  dari  data  primer. Data  tersebut  diperoleh  dari  

buku, jurnal, dokumen dan literatur-literatur yang  dibutuhkan  untuk 

penelitian ini. 
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5. Teknik pengumpulan data. 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka Peneliti menggunakan metode : 

a. Observasi. 

Metode studi lapangan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  teknik  

observasi  untuk memperoleh data    yang  seakurat    mungkin  

melalui   pengamatan  secara langsung  terkait  pelaksanaan 

pembinaan  pranikah  yang  berada  di KUA Kecamatan Manguharjo 

Kota Madiun. 

b. Wawancara. 

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka 

dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal 

fakta-fakta obyek yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari 

responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan 

objek penelitian.
16

 Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai 

interviewer dan yang menjadi informan atau narasumbernya adalah 

Pujiyanto S.Ag. M.H.I (Ketua KUA) dan calon pasutri KUA 

Manguharjo kota Madiun. 

 
                                                           

16
    Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum  (Bandung: Alfabeta, 2002),  

127. 
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c. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data 

yang diperoleh dari lapangan dokumen  yang  artinya  barang-barang  

yang  tertulis. Dalam  melaksanakan  metode  dokumentasi,  peneliti  

menggunakan benda-benda tertulis  seperti  buku-buku,  majalah,  

dokumen,  catatan  harian,  dan Data-data seperti rekaman, foto dan 

catatan penulis akan sangat membantu dalam proses penelitian ini.
17

 

penulis turut menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini. 

Hasil  penelitian  dari  observasi  dan  wawancara,  akan  lebih  dapat 

dipercaya  apabila  didukung  dengan  dokumentasi  ini  digunakan  

untuk mengetahui  sejumlah  data  tertulis  yang  ada  di  lapangan  

yang  relevan  dengan pembahasan penelitian ini. 

6. Analisis Data. 

Dalam analisis data peneliti melakukan empat tahapan, yakni: 

pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik 

kesimpulan. 

a. Pengumpulan data, yaitu data-data yang penulis kumpulkan selama 

penelitian dan data tersebut di peroleh dari studi pustaka, hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang di peroleh dari lokasi 

penelitian. 

b. Reduksi data yaitu meringkas data-data yang penulis kumpulkan agar 

lebih fokus dan akurat keabsahan data nya. 

                                                           
17

    Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet ke 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 65. 
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c. Display data yaitu menyusun berbagai informasi secara sistematis 

yang di peroleh dari lokasi penelitian. 

d. Verifikasi atau menarik kesimpulan yaitu hasil akhir dari analisis data-

data yang peneliti kumpulkan dalam penelitan ini.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan. 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.Pengecekan keabsahan data 

pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan tergantung. kepercayaan keabsahan data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan teliti. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari.
18

 Dan menggunakan cara triangulasi metode yaitu  

dengan cara mencari informasi dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi dan survei dan pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Dan 

triangulasi sumber data yaitu menggali informasi tertentu dengan mencari 

dokumen tertulis, arsif, dokumen resmi, catatan tertulis maupun tidak 

tertulis, buku, dan foto yang menghasilkan bukti tentang apa yang diteliti 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

                                                           
18

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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G. Sistematika Pembahasan.       

    Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut:  

BAB I :    Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian 

tersebut.  

BAB II : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan. 

Dalam  bab  ini  diuraikan  secara  teoritis  tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pembinaan keluarga sakinah. Peraturan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah, pengertian pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, 

dasar pembinaan keluarga sakinah pra nikah. Pengertian keluarga 

sakinah, karakteristik keluarga sakinah, kriteria, keluarga sakinah. 

BAB III : Dalam  bab  ini  data  yang  penulis  paparkan  terdiri  dari 

gambaran  umum  yang  meliputi  gambaran  umum  lokasi  

penelitian yaitu  KUA kecamatan  Manguharjo  Kota  Madiun  

serta  data  khusus tentang upaya-upaya penghulu dalam 
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mengimplementasikan pembinaan keluarga sakinah pranikah dan 

efektivitas kinerja penghulu dalam mengimplementasikan 

pembinaan keluarga sakinah pranikah di KUA Manguharjo Kota 

Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 

BAB IV:  Dalam  bab  ini  berisikan  tentang  analisis  penulis  terhadap 

upaya-upaya penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah 

ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. serta efektivitas kinerja 

penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pranikah di KUA 

Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 

       BAB V  : Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian 

ini yang berisikan kesimpulan, saran-saran penulis dan penutup. 
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BAB II 

KELUARGA SAKINAH DITINJAU DARI PERATURAN  

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

NOMOR:DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH. 

 

A. Peraturan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra Nikah 

Dalam peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: 

dj.ii/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini menjadi 

pedoman penghulu KUA untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah pra nikah 

dalam peraturan ini sebagai berikut: 

1. kursus  Pra  Nikah  adalah  pemberian  bekal  pengetahuan,  pemahaman,  

keterampilan  dan penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  nikah  tentang  

kehidupan  rumah  tangga  dan keluarga. 

2. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang -kurangnya 19 

tahun  dan perempuan muslimah 16 tahun. 

3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, 

mampu memenuhi  hajat  spiritual  dan  material  secara  serasi  dan  seimbang,  

diliputi  suasana kasih  sayang  antara  internal  keluarga  dan  lingkungannya,  
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mampu  memahami, mengamalkan  dan  memperdalam  nilai-nilai  keimanan,  

ketakwaan  dan  akhlaqul karimah. 

4. Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  yang  

selanjutnya  disebut  BP4 adalah  organisasi  profesional  yang  bersifat  sosial  

keagamaan  sebagai  mitra  kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan 

keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

5. Lembaga  penyelenggara  kursus  pra  nikah  adalah  organisasi  keagamaan  

Islam  yang  telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. 

6. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus 

pra nikah. 

7. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang 

menyelenggarakan  kursus pra  nikah  setelah  dinilai  memenuhi  

kriteria/persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian Agama.19 

Sebagai  dasar  penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  ini  maka  diterbitkanlah 

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 

2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah.  Peraturan  ini  diterbitkan  dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  untuk 

menyamakan  persepsi  badan/  lembaga  penyelenggara  tentang  substansi  dan 

mekanisme  penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  bagi  remaja  usia  nikah  dan  

calon pengantin.  

                                                           
19

  Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
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Pembinaan  pranikah  adalah  proses pemberian  bantuan  terhadap  

individu  agar  dalam menjalankan  pernikahan  dan  kehidupan  rumah  tangga  bisa  

selaras  dengan  ketentuan  dan petunjuk  Allah, Bimbingan memiliki  fungsi  

preventif artinya   mencegah  terjadinya problem   pada   diri seseorang.  

Modul pembinaan perkawinan untuk calon pengantin merupakan salah satu 

produk dari puslitbang dalam kehidupan keagamaan sebagian dari kegiatan yang 

dilaksanakan di masyarakat dalam menghadapi fenomena perceraian dalam 

keluarga maka kementerian agama menyampaikan perlunya penguatan lembaga 

perkawinan melalui program pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) 

bimbingan perkawinan (bimwin) dan rafa’.  Setiap modul disusun dengan beberapa 

asumsi yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam modul tersebut 

adapun asumsi yang menjadi dasar modul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peserta bimbingan adalah 10 hingga 15 pasang calon pengantin setidaknya 

terdiri dari 10 sampai 15 pengantin laki-laki dan 10 sampai 15 pasang pengantin 

perempuan. 

2. Proses bimbingan dikawal hingga akhir oleh tim pembinaan calon pengantin dari 

KUA dan Kementerian agama setempat. 

3. Durasi bimbingan secara keseluruhan adalah 16 jam yang terbagi dalam dua 

hari, masing-masing 8 jam. 

4. Hari pertama proses bimbingan sepenuhnya dikelola oleh tim bimbingan dari 

KUA dan Kantor Kementrian Agama setempat baik fasilitator maupun 

narasumber. 
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5. Hari kedua proses bimbingan dikelola oleh tim bimbingan dari KUA dan 

Kementerian Agama setempat sebagai fasilitator sedangkan narasumber dari 

lembaga lain maupun instansi-instansi terkait.20 

Berdasarkan asumsi di atas, maka modul ini disusun berdasarkan 2 prioritas 

yaitu:  

1. Penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga 

2. Pelatihan ketrampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga 

Prioritas  tersebut berkonsekuensi pada materi-materi bimbingan yang 

bersifat informasi dan diberikan buku panduan bimbingan calon pengantin topik 

utama bimbingan ini terdiri 6 materi pokok yaitu: 

1. Merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah. 

2. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. 

3. Memenuhi kebutuhan keluarga. 

4. Menjaga kesehatan keluarga. 

5. Menyiapkan generasi. 

6. Mengelola konflik dan membangun ketahanan dalam rumah tangga atau 

keluarga 

Enam materi diatas dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu 

perkenalan kontrak belajar, awal proses refleksi dan evaluasi di akhir proses, materi 

merencanakan pernikahan menuju keluarga sakinah, menegelola dinamikan 

perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga materi tersebut diampu 
                                                           

20
  Modul bimbingan perkawinan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah  Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan 
Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, (Cetakan I, Jakarta Pusat, 2017), 1. 
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oleh tim prmbimbing KUA dan Kementrian Agama, ada tiga materi lainnya yang 

diampu oleh narasumber dari lembaga lain atau instansi-instansi lainnya materi 

kesehatan dalam keluarga diampu oleh narasumber dinas kesehatan setempat, 

puskesmas, materi menyiapkan generasi diampu oleh narasumber dinas pendidikan 

dan puskesmas, materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga 

diampu oleh narasumber unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

dan lembaga terkait. 

Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) 

pendidikan orang dewasa menempatkan peserta didik sebagai individu yang 

memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman bersama, dengan kontrak 

belajar sebagai berikut: 

1. Dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Materi pembelajaran terkait langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. 

3. Materi yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehisupan mereka. 

4. Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan dalam proses belajar. 

5. Proses pembelajaran berdasarkan penerapan buku pedoman calon pengantin 

dan pengalaman-pengalaman. 

Modul hanyalah sebuah panduan bagi fasilitator yang memandu proses 

bimbingan sangat penting agar tujuan umum memberikan, membekali calon 

pengantin dengan pengetahuhan, dan pemahaman dalam mengelola perkawinan 

dan keluarga sakinah dapat tercapai, fasilitator mempunyai tanggung jawab utama 



31 

 

 

 

mengawal proses bimbingan agar dapat mencapai target antara setiap materi 

menuju tercapainya tujuan umum bimbingan, fasilitator memiliki kewajiban berikut 

ini: 

1. Memastikan pokok pembahasan setiap materi dapat diproses secara lengkap. 

2. Mengontrol waktu agar setiap materi mempunyai alokasi waktu yang pas sesuai 

dengan jadwal. 

3. Mengawal agar narasumber menyampaikan materi sesuai dengan pokok 

bahasan yang terdapat dalam modul. 

4. Mendorong setiap peserta agar bisa aktif berproses dan mencegah dominasi 

forum oleh peserta tertentu, oleh narasumber, bahkan oleh fasilitator sendiri. 

Sejauh mana dampak bimbingan ini pada kesiapan para calon pengantin 

yang menjadi peserta dapat dinilai antara lain melalui instrumen pre-testdan post-

test yang diisi oleh peserta pada sebelum dan sesudah proses bimbingan. 

Modul hanyalah sebuah panduan bagi fasilitator yang memandu proses 

bimbingan sangat penting agar tujuan umum memberikan, membekali calon 

pengantin dengan pengetahuhan, dan pemahaman dalam mengelola perkawinan 

dan keluarga sakinah dapat tercapai, fasilitator mempunyai tanggung jawab utama 

mengawal proses bimbingan agar dapat mencapai target antara setiap materi 

menuju tercapainya tujuan umum bimbingan, fasilitator memiliki cara dalam 

mengsukseskan program bimbingan keluarga sakinah sebagai berikut: 
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1. Mengungkap, dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan 

pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas 

pengalaman tersebut. 

2. Menganalisa, dengan cara peserta untuk menemuka pola dengan mengkaji 

sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam permasalahan 

tersebut misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya 

yang menjadi akar persoalan. 

3. Menyimpulkan, dengan cara peserta untuk menarik kesimpulan dengan cara 

merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian 

baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum. 

4. Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-

tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian 

baru tersebut, sehungga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-

kenyataan yang lebih baik. 

Pengalaman peserta sebelum proses bimbingan berada dalam tahap 

mengalami, kemudian setelah mengikuti bimbingan mereka dilatih untuk melewati 

proses mengungkapkan, menganalisa dan menyimpulkan, kemudian setelah selesai 

bimbingan peserta akan memasui mengalami dengan pengetahuan dan 

pemahaman baru yang diperoleh selama bimbingan lalu dilatih untuk berfikir lebih 
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dewasa dalam menyikapi, memasuki dalam kehidupan perkawinan berumah tangga 

dan berkeluarga.21 

Salah  satu  upaya KUA untuk  mewujudkan  keluarga  sakinah  tersebut  

adalah  dengan diadakannya binwin, rafa’ dan pembinaan saat khutbah nikah 

setelah program pembinaan  binwin di Kementrian Agama suatu saat sudah tidak 

berjalan lagi karena terkendala dari anggaran pemerintah yang sudah tidak turun 

lagi, kini pihak Kementrian Agama memberikan tugas atau wewenang kepada KUA 

yang lebih dekat di masyarakat untuk tingkat kecamatan  untuk menjalankan tugas 

pembinaan keluarga sakinah pranikah  yang kini  disebut rafa’ yaitu dengan 

memeriksa data calon pengantin dan  pemberian  bekal  pengetahuan,  

pemahaman,  keterampilan, dan penumbuhan  kesadaran  kepada  remaja  usia  

nikah  tentang  kehidupan  rumah tangga dan keluarga. 

Pelaksanaan  kursus  menurut  peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 pasal 8 dengan membagi materi  

menjadi  3  kolompok,  yaitu  kelompok  dasar,  kelompok inti, dan kelompok 

penunjang. Namun  peserta kursus pra nikah di  KUA Kecamatan  Manguharjo  rata-

rata  hanya  menghadiri  satu  kali  pertemuan  yang durasinya hanya kurang lebih 30 

menit saja, dengan materi yang tergolong pada materi kelompok dasar saja. Bahwa 

kursus pra nikah yang dilaksanakan oleh  KUA Kecamatan Manguharjo untuk 

pembinaan binwin dijadwalkan setiap 1 bulan 2 kali pertemuan yang dilaksanakan 

dengan durasi 16 jam dalam waktu 2 hari berturut-turut di balai kantor KUA dan 
                                                           

21
  Modul bimbingan perkawinan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah  Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan 
Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, (Cetakan I, Jakarta Pusat, 2017), 1-3 
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kantor  Kementerian Agama, untuk pembinaan rafa dilakukan secara rutin setiap 

hari pada jam kerja yaitu hari senin sampai jumat mulai jam 08:00 pagi hingga 

selesai,  di  balai  nikah  KUA  Kecamatan  Manguharjo. 

Pembinaan pranikah (penasehatan pernikahan) mempunyai objek atau 

sasaran, yaitu: 

1. 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. 

2. Suami  Istri,  yaitu  laki -laki  dan  wanita  dewasa  yang  telah  secara  

resmi  mengikat  diri dalam kehidupan rumah tangga. 

3. Anggota   Keluarga,   yaitu   individu yang   mempunyai    hubungan   

keluarga dekat,  baik  dari  pihak  suami  maupun  istri  yang  

merupakan  faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

rumah tangga suami istri tersebut. 

4. 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  

kebudayaan nya, yang   berarti    mengacu    pada    sistem nilai, 
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norma, hukum kepercayaan, sebagainya  yang terdapat dalam 

masyarakat yang bersangkutan.
22

 

Pemateri  pembinaan adalah penghulu  yang  sedang  bertugas  dan  

penyuluh agama, dan isi materinya tergantung pada apa yang disampaikah oleh 

pemateri, diantaranya materi tentang perkawinan  menurut  undang-undang dan 

menurut fikih munakahat, tujuan pernikahan, materi hak dan kewajiban suami istri, 

dan kesehatan dalam keluarga. Materi Kursus pra nikah dalam Peraturan Dirjen 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Kursus Pranikah dibagi menjadi tiga kelompok. 

Materi-materi yang di sampaikan  dalam    pelaksanaan  bimbingan 

pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:23 

1.  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  

                                                           
22

  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, (Semarang Universitas Islam  Negeri Walisongo 2015), 31. 

23
  Peraturan dirjen bimbingan masyarakat islam nomor: dj.ii/542 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan kursus pranikah. 
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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. 

2. 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. 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. 

3. 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. 
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Pemberian materi Kursus  pra  nikah  dilakukan  dengan  metode  ceramah,  

diskusi,  tanya  jawab  dan  penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber  terdiri  dari  konsultan  

perkawinan, instansi terkait, tokoh  agama,  dan  calon pengantin. Metode  yang 

digunakan  dalam bimbingan perkawinan adalah: 

1. 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 dan dapat di pahami oleh 

calon pengantin. 

2. 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.24 

                                                           
24

  Siti Alfiah Nurhidayah, “Program Bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri 
(pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, ponorogo IAIN Ponorogo 2018, 
30. 
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Bimbingan   Pranikah   bertujuan   untuk   membantu   calon   pengantin   

dalam mempersiapkan  diri   menuju  jenjang  pernikahan.  Ada  beberapa  tujuan  

bimbingan  pranikah, di antaranya  yaitu: 

1. Agar   individu   calon pengantin mempunyai   persiapan   yang   lebih   matang 

dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga 

dan keluarga. 

2. Agar   keluarga   beserta   anggotanya   dapat   menyelesaikan   persoalan- 

persoalan   yang dihadapi  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  memperoleh  

kepuasan,  ketenangan, kebahagiaan  lahir  batin. 

3. Agar dapat menciptakan kondisi-kondisi  yang  baik,  menyenangkan bagi 

penyesuaian individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan 

kebahagiaan. 

4. Untuk   memberikan   bekal   kepada   calon   pengantin   yang   nantinya   dapat 

memahami dengan benar makna atau arti daripada kesakralan pernikahan. 

5. Untuk  menekankan  kepada  calon  pengantin  untuk  memahami  tujuan  

pernikahan dalam islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk 

keluarga muslim. 

6. Untuk  menciptakan  ketenangan  hidup  lahir  batin,  harus  dapat  mendidik  

keluarganya sehingga menjadi keluarga  yang sakinah taat beragama.25  

                                                           
25

  Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004) 
7-8 
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Bimbingan  pranikah  sangat  penting diberikan  kepada  calon  pengantin  

karena  bimbingan pranikah  sangat  mempunyai  peranan  untuk  mewujudkan  

sebuah keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera. Suatu masyarakat besar tentu 

tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga.  Keluarga  yang  

terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak,  memiliki  peran  penting  dalam mewujudkan 

harmonisasi keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki  

indikasi  menguatnya  hubungan  komunikasi  yang  baik  antara  sesama  anggota 

keluarga  dan  terpenuhinya  standar  kebutuhan  material  dan  spiritual  serta  

teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga  yang kita 

kenal dengan sebutan keluarga sakinah. 

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan 

kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah 

tangga. Perkawinan sebagai peristiwa  sakral  dalam  perjalanan  hidup  dua  

individu.  Banyak  sekali  harapan  untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di 

tengah perjalanan kandas  yang berujung dengan perceraian  karena  kurangnya  

kesiapan  kedua  belah  pihak  suami-isteri  dalam  mengarungi rumah tangga. Agar 

harapan  membentuk keluarga  bahagia  dapat terwujud, maka diperlukan 

pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru  yang  akan dialaminya nanti. 

Sepasang calon  suami  isteri  diberi  informasi  singkat  tentang  kemungkinan  yang  

akan  terjadi  dalam. Rumah tangga,  sehingga  pada  saatnya  nanti  dapat  

mengantisipasi  dengan  baik  paling  tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar 

masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi 
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remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat, dalam  

bentuk kursus pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. 

Kursus  pra  nikah  menjadi  sangat  penting  dan  vital  sebagai  bekal  bagi  

kedua  calon pasangan  untuk  memahami  secara  subtansial  tentang  seluk  beluk  

kehidupan  keluarga  dan rumah tangga. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi usia 

nikah dan calon pengantin  merupakan salah satu solusi dan  kebutuhan  bagi  

masyarakat  untuk  mengatasi  atau  pun  mengurangi  terjadinya perkawinan yang 

berakhir pada perceraian.  

Kursus  Pra  Nikah  merupakan  proses  pendidikan  yang  memiliki  cakupan  

sangat  luas dan  memiliki  makna  yang  sangat  strategis  dalam  rangka  

pembangunan  masyarakat  dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Dan sebagai  dasar  penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  maka  

diterbitkan  Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat  Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 

2013  tentang  Kursus  Pra  Nikah  ini. Dalam rangka tertib administrasi dan 

implementasinya, bagi lembaga badan organisasi keagamaan islam yang akan 

menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah medapat akreditasi dari 

Kementrian Agama.26 

B. Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Pra Nikah.  

Menurut undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974, tujuan 

perkawinan adalah dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam 

undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan 

                                                           
26

  Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.ii/542 tahun 2013 Tentang 
Penyelenggaraan Kursus Pranikah 
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lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. 27  

Keluarga yang bahagia sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang di 

atas dalam peristilahan Islam disebut sebagai keluarga sakinah, itulah sebabnya, 

Islam memandang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan 

sakinah antara suami, istri, dan anak-anaknya.  

                  

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

mengingat kebesaran Allah.28 

 

Dalam membangun  rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang 

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Hal ini di jelaskan dalam Al-Quran Surat 

Ar-Rum (21), yang terjemahannya ialah:  

                       

                      

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

                                                           
27

  Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
28 Al-Qur’an 51:49 
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dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.29 

Adanya sakinah ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga 

dalam membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis.  

Dasar hukum keluarga  sejahtera  Undang-undang  Nomor.  10  tahun  1992  

tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 

1 ayat (11)  sebagaimana dapat diringkas dari definisinya: 

a. Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah; 

b. Mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak; 

c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

d. Memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan. 

Konsep  ketahanan  keluarga  berdasarkan  pada  definisinya  dapat  

diringkas. Pertama, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. Kedua, keluarga 

mempunyai kemampuan fisik materil guna: 

a. Hidup mandiri 

b. Mengembangkan diri 

c. Keluarga hidup harmonis dalam 

d. Meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.30 

                                                           
29

  Al –Qur’an 30:21 
30

  Undang-undang  Nomor.  10  tahun  1992  tentang  Perkembangan Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat 11. 
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Sementara  konsep  keluarga  berkualitas  disebutkan  dalam  Undang-

undang  Nomor.  52  tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya 

adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan  perkawinan  yang  sah  dan  bercirikan:  

sejahtera,  sehat,  maju,  mandiri, memiliki  jumlah  anak  yang  ideal,  berwawasan  

kedepan,  bertanggung  jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.31 

Demikian  juga  konsep  keluarga  harmonis  disebutkan  dalam  Peraturan  

Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  Dj.II/542 Tahun 2013, 

dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila: 

a. Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama 

anggota keluarga; 

b. Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual; 

c. Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.32 

Dari  sekian  nama  dan  definisi  masing-masing,  dapatlah  kita  pahami  

bahwa secara  umum  penamaan  dari  masing-masing  adalah  menjadi  tujuan  

akhir.  Dengan ungkapan  lain,  untuk  menyebut  tujuan  akhir  perkawinan  

berbagai  nama  muncul dalam  berbagai  perundang-undangan:  keluarga  

sejahtera,  ketahanan  keluarga, keluarga  berkualitas,  keluarga  bahagia  dan  

kekal,  keluarga  harmonis,  dan  keluarga sakinah. 

1. Pengertian Keluarga sakinah 

                                                           
31

  Undang-undang  Nomor.  52  tahun 2009  tentang  konsep  keluarga  berkualitas  
pasal 1 ayat 10 

32
  Peraturan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  nomor :  Dj.ii/542 tahun 

2013, tentang  Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.  
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Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, 

ketentraman, aman atau damai. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga 

sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, 

ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya.33 Dasar 

dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah SWT Sebagaimana 

disebutkan dalam firman Allah SWT  

                      

                          

                

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.34 

[263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari 

bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat 

Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari 

padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari 

padanya Adam a.s. diciptakan. 

                                                           
33

  Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat 
Urusan Agama Islam, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta 2005, 5 

34  Al-Qur’an 4:1 
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Dan ayat tentang ketentraman dan ketenangan hati sebagaimana dalam 

firman Alloh SWT  

                       

                      

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.35 

Keluarga  sakinah  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  keluarga  dan  sakinah. 

Keluarga  adalah  masyarakat  terkecil  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  

pasangan suami  isteri  sebagai  sumber  intinya  berikut  anak-anak  yang  lahir  

dari  mereka tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah.36  

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah ini terdiri 

dari tiga  huruf  asalnya  sin,  kaf,  dan  nun.  Semua  kata  yang  dibentuk  oleh  

tiga  kata  ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak Kata 

sakinah menurut  quraish shihab  diambil  dari  akar  kata  sakana  yang  berarti  

diam  atau  tenangnya  sesuatu setelah  bergejolak.  Sakinah  dalam  keluarga  

adalah  ketenangan  yang  dinamis  dan aktif.  Jadi  keluarga  sakinah  adalah  

keluarga  yang  mampu  menciptakan  suasana kehidupan berkeluarga yang 

tenteram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata sakinah mempunyai 

                                                           
35  Al-Qur’an 30:21 

36
   Ibid  4. 
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beberapa pengertian: Ketenangan, Rasa Tenteram, Bahagia, Sejahtera Lahir 

Bathin, Kedamaian secara Khusus, Hal yang memuaskan hati.37 Ayat di atas 

adalah dasar dan merupakan kunci yang harus kita pahami agar kita dapat 

mengetahui langkah dan cara mencapainya. 

Dan ayat yang menerangkan tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita 

dalam keluarga sebagaimana firman alloh SWT  

                       

                        

                 

                   

         

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

                                                           
37

 M. Quraish Shihab, peran agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah, 
perkawinan dan  keluarga menuju keluarga sakinah , (Jakarta: Badan Penasihatan, Pembinaan, 
dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005), 3. 
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janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.38 

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, kedamaian, sangat 

diperlukan seorang pemimpin dalam membina keluarga seorang laki-laki yang 

memiliki tanggung jawab untuk membina, mendidik dan melindungi 

keluarganya. Dalam berkeluarga harus memiliki kepekaan terhadap 

pasangangan nya, untuk menghadapi keguncangan di dalam keluarga apabila 

terjadi. Masing-masing anggota keluarga harus dapat memikirkan pemecahan 

masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka akan 

sulit berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru 

perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik 

dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.39 

2. Karakteristik Keluarga Sakinah .  

a. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu  

sama lain. 

b. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau 

mengarah pada perceraian. 

c. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota 

keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai 

                                                           
38  Al-Qur’an 4:21 

39  Muslich Taman Dan Anis Faidah, Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga 

Sakinah Mawadah Warahmah,(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007) 8 

 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga
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ibu juga megelola amanah suami, serta anak anak yang menjadi amanah 

dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik . 

d. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Illahiah dan Nilai Agama, bukan 

hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata 

e. Jauhi dan hindari ketidak percayaan, kecurigaan, kecemburuan yang 

berlebihan dan perasaan was-was antar pasangan dan rasa kebosanan.  

f. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, saling 

memaafkan 

g. Mampu menjalankan asas musyawarah dalam kehidupan berkeluarga dan 

menjaga kepercayan tidak melakukan penyelewengan apalagi 

pengkhianatan sesama pasangan 

h. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga 

mulai dari rezeki, papan, sandang, pangan  kebutuhan dorongan sexual, dan 

rasa memiliki satu sama lain. 

i. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama 

membangun keluarga untuk kemajuan bersama. 

j. Membina hubungan antara anggota keluarga dalam ruang lingkup kecil 

yang terdiri dari bapak, ibu, suami, istri, anak, dan ruang lingkup besar yang 

menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar baik hubungan 

dalam keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.40 

Dari karakteristik diatas kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa 

keluarga sakinah yang dikehendaki oleh agama ialah terwujudnya suasana 

                                                           
40

 Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur, 
Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Surabaya,  2005, 14-16. 
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keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab 

dalam kehidupan sehari-hari terwujudnya kesehatan keluarga, terwujudnya 

hubungan keluarga yang serasi, selaras dan seimbang.41 sehingga dapat di 

ibaratkan seperti sepasang merpati jinak yang berkumpul. Menurut direktorat 

jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji dalam sebuah 

buku yang berjudul Membina Keluarga Sakinah, yang dimaksud dengan keluarga 

adalah suami isteri yang tebentuk melalui perkawinan. Apabila hidup bersama 

seorang pria dengan seorang wanita yang dinamakan keluarga. Karena itu 

perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga. Yang dimaksud dengan 

sakinah adalah rasa tentram aman dan damai seorang akan merasakan sakinah 

apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak 

dan seimbang.42 

3. Kriteria keluarga sakinah. 

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-

kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga 

Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, 

yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :  

8. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan 41 

                                                           
41

  Andi Hakim Nasution, Membina Keluarga Bahagia (Cet. IV;Jakarta: PT Pustaka 
Antara,1996) 28-29 

42
  Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji  Membina 

Keluarga Sakinah 2017, 30. 
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material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan 

keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan 

lingkungannya. 

9. Keluarga sakinah I : yaitu keluarga keluarga yang dibangun atas perkawinan 

yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial 

psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan 

dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan 

lingkungannya.  

10. Keluarga sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 

perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kehidupannya 

juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta 

bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi 

sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati 

serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul 

karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya. 

11. Keluarga sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikolgis, 

dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan 

bagi lingkungannya. 

12. Keluarga sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah 
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secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta 

dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.43 

Menurut penyataan penghulu KUA Manguharjo bahwa dalam kriteria-

kriteria keluarga sakinah tersebut hanyalah sebagai penilaian saja yang mana 

hanya untuk mengetahui keluarga yang termasuk keluarga sakinah I, II, III dan 

pluss dalam lomba keluarga sakinah dan tidak menjadi acuan sebagai yang harus 

di penuhi dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah, dan yang terpenting 

dalam penyampaian dari penghulu bahwa pembinaan yang dilakukan yaitu 

dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah yang tentram, harmonis dan 

bahagia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat 
Urusan Agama Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2005, 23. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI  PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PRA NIKAH DI KUA MANGUHARJO 

KOTA MADIUN 

 

A. Gambaran umum tentang KUA Manguharjo Kota Madiun. 

1. Profil KUA Manguharjo Kota Madiun. 

Lokasi Kua Manguharjo Kota Madiun terletak di Jl. Pajajaran No. 32 

Winongo, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63126. Telpon (0351) 454147. 

Dalam sejarahnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo (jl. 

Pajajaran No. 32 Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun),44 merupakan 

Kantor Urusan Agama (KUA) tertua di Kota Madiun dan  juga menyimpan 

regester berkas data dari tahun 1950-an.   

Awalnya KUA Manguharjo berada di Masjid Baitul Hakim di kelurahan 

Pangonganan yang dimana masjid tersebut merupakan benda wakaf. Tahun 

1985 KUA Kota Madiun di pusatkan menjadi satu di Masjid Baitul Hakim. Dan 

pada tahun 1986 KUA Kota dipisah menjadi tiga, yaitu KUA Kecamatan Taman, 

KUA Kecamatan Kartoharjo, dan KUA Kecamatan Manguharjo dikarenakan 

adanya penataan kota. 

                                                           
44

  Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 2014-2016, 2-4. 
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Dalam hal jabatan Kepala KUA tidak dipastikan masa jabatannya, artinya 

disesuaikan dengan kebutuhan dari Kementrian Agama. Kepala KUA dipilih 

langsung dari Kementrian Agama. 

Adapun Kepala KUA yang pernah menjabat selama ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Rosjidi, BA. (1986) 

2. M. Tubany, BA. (1987-1990) 

3. Djayadi, BA. (1990-1996) 

4. Drs. Kasim Al-Solichin (1996-1997) 

5. Husnuddin, BA. (1997-2001) 

6. Ahmad Dulrosyid, BA. (2001-2002) 

7. Mustafid Effendy, BA. (2003-2005) 

8. Moch. Arif Fauzi, S.Ag. (2005-2009) 

9. Tri Suryatmoko, S.Ag. (2009-2014) 

10. Amil Wahid, S.Ag. (2014-2017) 

11. Pujiyanto, S.Ag. M.HI (2018- sekarang) 

2. Letak Geografis. 



54 

 

 

 

Kecamatan Manguharjo mempunyai luas 1.012,20 (HA) dan  10,04 (Km2) 

dengan jumlah penduduk 62.276 jiwa dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 

31.767 sedangkan perempuan berjumlah 96,04 jiwa. Sedangkan KUA Kecamatan 

Manguharjo, Madiun terletak di jl. Pajajaran No. 32 Winongo Manguharjo  Kota 

Madiun, bisa ditempuh dari stasiun Kota Madiun ke utara, sekiar 100 meter 

belok kiri (barat). Lalu masuk ke barat kemudian melewati jembatan, lanjut lagi 

ke barat sekitar 300 meter. KUA berada di utara jalan. 

KUA Manguharjo membawai  9  kelurahan yang terdiri dari: 

1. Nambangan Kidul 

2. Nambangan Lor 

3. Manguharjo 

4. Pangongangan  

5. Winongo 

6. Madiun Lor 

7. Patihan 

8. Ngengong 

9. Sogaten. 

Untuk batas-batas lingkup KUA Kecamatan Manguharjo adalah sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Sawahan 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Taman 
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Sebelah Timur  : Kecamatan Kartoharjo 

Senelah Barat  : Kecamatan Jiwan 

Di wilayah Kecamatan Manguharjo, eksitensi mengenai Kantor Urusan 

Agama sangatlah berarti bagi masyarakat setempat, di samping sebagai lembaga 

formal yang menangani masalah-masalah hukum islam.  

Dari sini tampak jelas bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama sangat 

berperan penting dalam kehidupan masyarakat.45 

3. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Manguharjo    Kota Madiun. 

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka perlu di tetapkannya visi 

dan misi Kantor Urusan Agama Manguharjo Kota Madiun. 

 Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Manguharjo taat beragama, 

rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. 

 Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administarsi dan manajemen. 

2. Meningktakan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan 

dan rujuk. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di 

bidang keluarga sakinah dan kependudukan. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan ( 

tempat ibadah). 

                                                           
45

  Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 2014-2016, 2-4. 
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5. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan haji dan pemberdayaan 

zakat, pengembangan wakaf dan ibadah social. 

6. Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal. 

7. Meningkatakan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat islam 

(arah kiblat, jadwal sholat) 

8. Memberikan informasi tentang pelayanan haji. 

9. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasiakan kegiatan-kegiatan 

dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah 

kecamatan Manguharjo.46 

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. 

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.47   

                                                           
46

  Visi-Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 
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Melalui KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA  

Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas dan fungsi 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. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:  

1).  Penataan Internal Organisasi.  

2).  Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).  

3).  Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.  

4).  Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.  

5).  Pelayanan Hewan Kurban.  

6).  Pelayanan Hisab dan Rukyat.  

                                                                                                                                                               
47

  Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. 
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7).  Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.48 

 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 syariah  

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

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.49 

4. Prosedur Pelayanan Pernikahan. 

Calon mempelai atau wali datang langsung ke KUA Kecamatan untuk 

mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan nikah sebagai 

berikut: 

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1);  

                                                           
48

  Keputusan Menteri Agama  Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi 
Kantor Urusan Agama 

49
  Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Urusan Agama Pasal  2 yang dimaksud ayat 1 pasal 1. 
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2. Surat keterangan asal-usul (model N2); 

3. Surat persetujuan untuk nikah (model N3); 

4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4); 

5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon 

pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah bisa dilakukan oleh wali 

atau wakilnya; 

6. Surat izin orang tua (model N5) bagi calon pengantin yang kurang dari 21 

tahun; 

7. Surat izin pengadilan apabila wali menolak/tidak setuju (wali adhol); 

8. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar  dan 3×4 sebanyak 2 lembar 

untuk masing-masing calon pengantin; 

9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 

tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun; 

10. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari kesatuan masing-

masing; 

11. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu 

orang; 

12. Asli Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku 

pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya. 

13. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar 

pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah; 

14. TT dari puskesmas; 



60 

 

 

 

15. Pas foto masing-masing calon pengantin 2x3, 3 lembar, 4x6, 1 lembar 

background biru, laki- laki memakai kopyah dan perumpuan memakai 

jilbab; 

16. Nomor telepon.50 

Setelah calon pengantin melengkapi persyarakatan yang telah tertera 

langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA. 

Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti 

bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA. Setelah mendapatkan 

bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah. 

Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan 

dari KUA. 

B. Gambaran Khusus. 

1.   Upaya-upaya Penghulu Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Pranikah . 

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. Langkah-langkah   yang   

dilakukan   oleh   KUA   Manguharjo   dalam   memberikan pembinaan keluarga 

sakinah pranikah  adalah  merupakan  program yang di berikan Kementrian 

Agama untuk KUA yang dilakukan oleh penghulu mereka  memberikan  

nasehat-nasehat, arahan,  pembekalan  tentang  seluk  beluk  rumah  tangga.  

                                                           
50

  Prosedur Pelayanan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecmatan Manguharjo Kota 
Madiun. 
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 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  

dalam  mengurangi  angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam 

rumah tangga.51 

Laporan Jumlah Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Manguharjo Kota. Madiun Bulan: Januari s/d Desember 2018.52 

Kelurahan 

BULAN 

Jml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manguharjo 10 3 3 9 5 6 5 9 1 6 5 4 66 

Sogaten 1 0 1 2 1 0 1 6 0 4 1 2 19 

Patihan 4 2 7 4 1 1 2 6 3 2 1 2 33 

Ngegong 3 0 0 4 1 2 2 3 0 0 1 1 17 

                                                           
51

  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   Nomor : Dj. II/542  
Tahun 2013  Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah 

52
  Laporan Jumlah Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Manguharjo Kota. 

Madiun Bulan: Januari s/d Desember 2018. 
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Winongo 5 4 3 4 2 3 4 10 5 3 4 4 51 

Madiun lor 4 2 2 8 1 2 0 5 4 1 6 5 40 

Pangon 3 2 3 5 0 3 3 8 1 5 0 3 36 

Nambangan 

lor 
3 7 4 10 3 8 4 10 4 2 3 12 70 

Nambangan 

kidul 
6 4 6 8 2 5 5 10 6 3 8 13 76 

 

Adapun  bentuk  pembinaan  keluarga  sakinah  di  Kantor  Urusan  

Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagai berikut: 

a. Pembinaan secara individual 

Bentuk  pembinaan  ini,  berupa  pemberian  nasehat  yang  diberikan  

secara individu dan langsung bertatap muka antara pembina dan klien. 

Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan,  biasanya dilakukan dengan 

cara mengajak  calon  pengantin  atau  pasangan  suami-istri  untuk  

datang  menghadap  ke kantor  urusan  agama  kemudian  dilakukan  

tanya  jawab  yang  berkenaan  dengan permasalahan yang dihadapi. 

Misalnya dalam kursus calon  pengantin hanya ada satu pasangan saja 

berarti pembinaannya dilakukan secara individual. 

b. Pembinaan secara kelompok 

Pembinaan  tentang  keluarga  sakinah  pada  pasangan  juga  

dilakukan  secara kelompok.  Seperti pembinaan binwin, majelis  taklim, 
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pengajian, ceramah  dan  jumat  ibadah.  Misalnya  pada  waktu  itu  calon  

pengantinnya  ada banyak, maka dilakukan pembinaan secara bersama-

sama. Hal  ini  sama  dengan  penjelasan  penghulu, 

              Biasanya  pembinaan dilakukan dengan  memberikan  ceramah dan 

tanya jawab  kepada pasangan tersebut, kemudian diberi pengarahan 

tentang keluarga sakinah. Bentuk pembinaannya apabila dalam  jangka  

waktu  tertentu  calon  pengantinnya  hanya  sepasang,  maka  

dilakukan secara  individual. Namun  apabila  calon  pengantinnya  

banyak  maka  dilakukan pembinaan secara bersama-sama 

(kelompok).53 

 

Setiap  yang  dibina  diharapkan  mampu memahami, merespon materi 

yang di berikan penghulu. Dalam  hal  ini  penghulu memberikan  arahan 

tentang  hidup bersama  dan  saling  tolong  menolong  yang berkaitan dengan 

kepentingan mereka bersama tidak hanya kursus pembinaan keluarga sakinah  

pra nikah saja (pengantin baru) namun pihak KUA juga melayani pembinaan 

keluarga sakinah untuk pengantin yang sudah lama, untuk berkonsultasi, 

mencari solusi, curhat, dan pencerahan, apabila ada konflik-konflik atau 

masalah yang terjadi di dalam keluarga mereka tersebut. 

Dalam upaya gerakan pembinaan keluarga sakinah Kegiatan  Penghulu  

mengidentifikasi  dan  mengklasifikasi  latar belakang, masalah-masalah dan 

kondisi sosial, ekonomi, keluarga dalam masyarakat  dengan  menggunakan  

                                                           
53  Pujiyanto, Hasil Wawancara, 4 Maret 2019. 
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format  yang  dibuat  dan  disepakati bersama oleh Penghulu dalam satu 

kabupaten/kota dan ditetapkan  di  daerah  yang  bersangkutan.  

Adapun upaya yang dilakukan dalam pembinaan keluarga sakinah di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yakni:  

1) Pembinaan rafa’ calon pengantin yang sudah memenuhi syarat 

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pernikahan maupu yang 

diatur dalam aturan agama, harus mengikuti kursus calon pengantin 

dengan membawa permohonan untuk kursus pembinaan calon pengantin 

dan untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan 

oleh pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4). Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan oleh Kepala KUA, BP4, serta 

P3N, itu dimulai dari persiapan yang pertama adalah kesiapan calon 

pengantin, mempersiapkan surat-surat yang diperlukan di pemerintah 

setempat, mulai ditingkat RW/RT, Kelurahan, Kecamatan, atau langsung 

ke KUA setempat dimana akad nikah akan dilaksanakan. 

Pelayanan kursus calon pengantin dilakukan hari senin-jumat 

dengan durasi 20 sampai 30 menit, adapun tema materi yang disampaikan 

dalam rafa yakni:  

a) Dasar dan tujuan pernikahan baik berdasarkan peraturan perundang-

undangan maupun berdasarkan ajaran agama Islam  

b) Syarat, Rukun dan Larangan pernikahan  

c) Hak dan kewajiban suami istri  
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d) Upaya pembentukan keluarga sakinah yang meliputi:  

1)  Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dan anak, serta 

keluarga,  

2)  Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di 

masyarakat,  

3)  Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan 

4) Membina kehidupan beragama dan bersosial dalam keluarga.54 

Hal  ini  sama  dengan  pernyataan  dari agus kurniawan  peserta  

kursus  calon  pengantin,  

       Bahwa  materinya  meliputi  nasehat-nasehat  pernikahan  seperti  

cara  melestarikan pernikahan,  bagaimana  membentuk  keluarga  

yang  sakinah  mawaddah  warahmah. Pokoknya diberikan 

pengetahuan dalam berumah tangga tangga yang baik. Sepasang  

calon  suami  isteri  diberi  informasi  singkat  tentang  kemungkinan 

yang  akan  terjadi  dalam  rumah  tangga.55 

 

 Berusaha  mewanti-wanti  jauh  hari agar masalah yang timbul 

kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia 

nikah atau  calon pengantin  sangat perlu mengikuti pembekalan singkat 

dalam  bentuk  kursus pembinaan keluarga sakinah  pra  nikah  yang  

merupakan  salah  satu  upaya penting  dan  strategis.   

                                                           
54  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Membina 

Keluarga Sakinah,(Jakarta,2003), 25  

55
  Agus Kurniawan, Hasil Wawancara, 4 Maret 2019. 



66 

 

 

 

Kursus  pra  nikah  menjadi  sangat  penting  dan  vital  sebagai 

bekal  bagi  kedua  calon  pasangan  untuk  memahami  secara  subtansi  

tentang  seluk beluk kehidupan keluarga dalam berumah tangga. 

Penasehatan  kepada  calon  pengantin  dilaksanakan  untuk  memberikan  

bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan 

reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, 

fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk 

keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat 

diminimalisir. 

Hal ini sangat penting karena suami dan isteri merupakan faktor 

utama dalam pembentukan  sebuah  keluarga  bahagia.  Damainya  

sebuah  pernikahan  itu tergantung  kepada  hubungan  dan  peranan  

suami  isteri  untuk  membentuk  keluarga harmonis sebagaimana yang 

diharapkan.  

Hal  ini  dipertegas  pula  oleh  novia safitri  yang  juga  peserta  

calon  pengantin yang  pernah  mendapatkan  materi  pembinaan  

keluarga  sakinah. “Bahwa materi yang diberikan adalah  bagaimana  

bersalaman  dengan  suami  setelah  melaksanakan  ijab qabul,  tentang  

cara-cara  berumah  tangga  yang  baik,  menjalin  hubungan  yang  baik 

dan  berkomunikasi kepada keluarga dengan baik.”56 

                                                           
56  Novia Safitri, Hasil Wawancara, 5 Maret 2019. 
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Menurut  pengamatan  peneliti  bahwa pelayanan keluarga 

sakinah yang diberikan secara umum dilaksanakan secara perorangan 

(calon pengantin saja), padahal untuk membangun keluarga sakinah perlu 

dukungan dari keluarga  dua  belah pihak.   Bahwa orang  ketiga  (bisa  

pihak  keluarga)  mempunyai  andil  dalam memberikan nasihat-nasihat 

dan saran-saran.  Jika  hal  ini diantisipasi  dengan  mengoptimalkan  

penasehatan  mudah-mudahan  angka perselisihan dan perceraian dapat 

diminimalisir. 

2)   Penyuluhan rutin 

Peranan BP4 tidak hanya sebatas pada saat pra nikah, namun 

pembinaan dan penyuluhan  harus  terus  dilakasanakan  dengan  

melaksanakan  kunjungan  rutin  ke masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  

karena  setiap  BP4  memiliki  perangkat  berupa petugas penyuluh 

fungsional yang bertugas di setiap desa  yakni Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (P3N). Apabila hal ini dimaksimalkan maka keluarga 

sakinah dapat terwujud di setiap rumah tangga. Adanya  kesadaran  dan  

keinginan  masyarakat  untuk  mengikuti  setiap penyuluhan  yang  

dilaksanakan  oleh  PPPN,  maka  akan  menambah  pengetahuan  dan 

terbangunnya  kesadaran suami-isteri tentang keluarga sakinah.57 

                                                           
57  Pedoman  Pembantu  Pegawai  pencatat  Nikah, Peningkatan  Tenaga  Keagamaan  

DirektoratJenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI,(Jakarta, 2004), 3 
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3) Pembinaan melalui aspek keagamaan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan 

pendidikan yang dilakukan di luar kantor KUA. 

Untuk  membentuk  pribadi  seutuhnya  yang  mendukung  

terwujudnya kehidupan  keluarga  sakinah,  atas penyelenggaraan  

pembinaan melalui aspek agama, sosial, kesehatan, ekonomi dan 

pendidikan di  dalam  keluarga sakinah yang meliputi sasaran subyek dan 

pengembangan. 

a. Pembinaan melalui khutbah Jumat. 

b. Pembinaan melaui majelis taklim yasinan, pengajian dan ceramah. 

c. Upaya penanaman nilai-nilai keimanan ketaqwaan, dan akhlak mulia  

d. Upaya melalui aspek kegiatan sosial dengan melalui kumpulan pkk, 

arisan, pertemuan RT, gotong-royong 

e. Upaya melalui aspek kesehatan dengan melalui posyandu, 

puskesmas, penanggulangan HIV, peningkatan gizi, imunisasi dan 

gerakan jum’at bersih 

f. Upaya melalui aspek ekonomi dengan meningkatkan ekonomi 

kerakyatan dengan mengembangkan koperasi desa, koperasi masjid, 

majlis taklim dengan melakukan pemberdayaan infaq dan shadaqah 

yang dilakukan LSM Agama yang dilakuakan pegawai KUA dengan 

bekerjasama dengan perangkat Desa setempat. 

g. Upaya melalui aspek pendidikan agama dengan menekankan aspek 

pengetahuan, pengamalan, penghayatan pengetahuan agama yang 
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dikembangkan dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

h. Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. 

i. Upaya membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. 

j. Upaya melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.58 

Bimbingan keluarga sakinah  Pranikah  mempunyai  tujuan  untuk  

membantu  calon  pengantin  dalam mempersiapkan  diri    menuju  jenjang 

pernikahan.  Ada  beberapa  tujuan bimbingan  pranikah, diantaranya  yaitu : 

a. Agar individu para calon pengantin  mempunyai persiapan yang lebih 

matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya  yakni 

kehidupan rumah tangga dan 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,  penyesuaian 

untuk individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan 

kebahagiaan.59 

Sehingga  dapat  disimpulkan  oleh  penulis  bahwa  tujuan  pembinaan  

pra  nikah  yang dilakukan  di  KUA  Manguharjo  ini  telah    sesuai  dengan  

                                                           
58  Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan  Haji, Membina 

Keluarga Sakinah, Jakarta, 2003. 25.  

59
   Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah., (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 

2004) 7-8 
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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. Pernikahan  merupakan  bersatunya  seorang pria  dengan  

seorang  wanita  sebagai  suami istri  untuk  membentuk  sebuah  keluarga.  

Pada  umumnya  masing-masing  pihak  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. 

Dengan demikian ini lah tujuan dari upaya-upaya pembinaan keluarga 

sakinah yang di lakukan penghulu KUA,  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.60 

2. Efektifitas Kinerja Penghulu Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Pranikah  

Dalam efektifitas kinerja pembinaan keluarga sakinah pra nikah menjadi 

bagian yang sangat penting untuk pembinaan, evaluasi dan monitoring untuk 

mencapai dalam tujuan keluarga sakinah, dan pada dasarnya prinsip kegiatan 

keluarga sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah yang mana 

masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai pengatur dan 

                                                           
60  Adib  Machrus  dkk,  Fondasi  Keluarga  Sakinah  Bacaan  Mandiri  Calon  Pengantin, 

(Jakarta: Subdit Bina  Keluarga  Sakinah  Direktorat  Bina  KUA Dan  Keluarga  Sakinah  Ditjen 

Bimas  Islam  Kemenag  RI,  2017) 27. 
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penggerak dan kegiatan ini dilakukan secara lintas sektoral yang terdiri dari 

sektor agama, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektoral 

sosiologis, dan sektoral biologis dan SDM. 

Untuk mengetahui kinerja penghulu dalam mendeskripsikan keluarga 

sakinah adalah sebagai berikut: 

a. Berkoordinasi dengan anggota PPN desa (Modin) yang ditunjuk oleh yang 

berwewenang melalui  Keputusan Menteri  Agama  Nomor  298 Tahun 

2003 menetapkan  adanya  pemuka  agama desa setempat yang   ditunjuk 

untuk melakukan  pembinaan  kehidupan  beragama  Islam 

b. Penghulu melakukan monitoring kegiatan yang dilakukan secara 

berjenjang melalui laporan hasil pelaksanan kegiatan secara berjenjang 

dari desa, sampai dengan tingkat kecamatan setiap 4 (empat bulan sekali). 

c. Evaluasi kegiatan dilakukan setengah tahun dan di akhir tahun pada 

masing-masing tingkat administrasi kegiatan. 

d. Pengendalian program kegiatan dilakukan melalui pengawasan dan 

melekat melalui pengawasan secara fungsional dan pengawasan 

masyarakat 

e. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin 

f. Memberikan khutbah/nasehat/doa nikah/rujuk 

g. Mengumpulkan data kasus pernikahan;  

h. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk;  
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i. Menyusun  materi  dan  disain  pelaksanaan  konseling/  penasehatan  

calon pengantin;  

j. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasehatan calon 

pengantin;  

k. Mengevaluasi  rangkaian  kegiatan   konseling/penasehatan  calon 

pengantin; 

l. Menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah 

m. Membentuk kader pembina keluarga sakinah;   

n. Melatih kader pembina keluarga sakinah;  

o. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah; 

p. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah;  

q. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I;   

r. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II;  

s. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III 

t. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus;61 

Dalam hal efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk 

mengukur efektifitas terdapat berbagai cara dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dari segi produktivitas maka efektifitas adalah kualitas atau output. 

Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

                                                           
61

  Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/426 Tahun 2008 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 
Penghulu. 
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ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dengan melihat berbagi 

faktor.  

Faktor Pendorong apabila dilihat realitas yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat tentang penyebab ketidak harmonisan keluarga, salah satunya 

berupa konflik. Sehingga perilaku yang ditampilkannya setelah berumah tangga 

tidak menunjukkan pribadi yang tidak harmonis di dalam berumah tangga dan 

keluarga. Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian dari solusi yang 

cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan membantu 

terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam kehidupan 

rumah tangga khususnya. Terdapat beberapa faktor atau aspek pendorong yang 

dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah 

pranikah dan pasca nikah antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Sistem pelayanan 

b. Materi pendekatan pembinaan keluarga sakinah  

c. Memberikan sosialisasi tentang keluarga sakinah 

Faktor pendukung Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian 

dari solusi yang cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan 

membantu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam 

kehidupan rumah tangga khususnya. Terdapat beberapa faktor atau aspek 

pendukung yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembinaan 

keluarga sakinah pranikah dan pasca nikah antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Klaien (calon pengantin) yang merupakan remaja yang memasuki usia nikah 

atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. 
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b. Sistem pelayanan  

c. Dukungan dari pihak instansi pemerintah yang berkaitan dengan KUA.  

d. Penerapan metode atau teknik pembinaan melalui penasehatan, secara 

individu (khusus)  dan secara berkelompok (umum). 

e. Sarana fasilitas dalam kegiatan pembinaan pranikah: buku panduan 

pernikahan keluarga sakinah, sertifikat pembinaan, slide, brosur dan media 

lainnya. 

f. Materi dan pendekatan Materi yang diberikan kepada calon pengantin 

mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh DIRJEN 

BIMAS Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013. Bahwasannya dalam 

penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah materi yang disampaikan 

antara lain: undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang KDRT, 

perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi 

perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau 

mu’amalat. Dengan durasi pembinaan 16 jam.62 

Hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Manguharjo Kota 

Madiun terdapat hambatan dan kendala yang mengakibatkan pelaksanaan 

pembinaan tidak sesuai Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah DI KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 

adalah: 

                                                           
62

  Rakimin A. Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan). Jakarta. 
Hayati Publishing.2012. 7. 
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1. Kesadaran calon pengantin kurang dalam pembinaan secara binwin. 
 

Berikut kutipan wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun. 

      Pihak KUA selalu memberikan undangan kepada calon pengantin 

untuk melakukan binwin yang di lakukan di Kementerian Agama 

maupun di lakukan di balai kantor KUA untuk pemberian materi 

pembinaan apabila pengantin calon suami tidak datang maka pihak 

KUA hanya melakukan pembinaan untuk pasangan calon penganti 

istri saja sementara kursus pra nikah menurut aturan dilaksanakan 

selama 16 jam dalam waktu 2 hari berturut-turut dengan metode 

penyampaian secara berkelompok, namun pihak KUA juga 

mengupayakan memberikan pembinaan dalam rafa dan khutbah 

nikah meskipun hanya 30 menit, dan di berikan buku saku tentang 

pembinaan keluarga sakinah Calon pengantin yang tidak mengikuti 

pembinaan keluarga sakinah biasanya, karena kesibukan pekerjaan, 

rumah di luar kota, ada urusan yang tidak bisa di tinggal, seharusnya 

calon pengantin mengusahakan dulu bahwa pembinaan ini sangat 

vital dalam materi kursus pra nikah, meskipun ada pembinaan lagi 

saat rafa dan khutbah nikah. Calon pengantin hanya mengikuti 

pembinaan waktu rafa dan khutbah nikah saja.63  

 

2. Untuk hari dalam pembinaan binwin tidak bisa ditentukan. 

Berikut hasil wawancara dari pihak penghulu KUA kecamatan 

Manguharjo Kota Madiun. 

      Dalam pembinaan Binwin untuk hari nya tidak bisa ditentukan, tetapi 

dalam program binwin Kemenag dan KUA melakukan program 

tersebut 1 tahun 12 sampai 14 pertemuan, dengan dilakukan sesuai 

program yang ada di dalam peraturan direktur jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pembinaan antara rafa dan 

binwin itu berbeda dalam rafa dilakukan pembinaan ketika 
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  Pujiyanto, Hasil Wawancara, 1 April 2019 
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mendaftar dan memeriksa data dari calon pengantin yang bersifat 

secara individu, kalo pembinaan secara binwin itu dilakukan yang 

sesuai program yang ada dalam peraturan direktur jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang bersifat secara 

berkelompok.64 

 

Dilihat dari hasil wawancara diatas masih ada beberapa faktor yang 

menjadi hambatan mengenai efektifitas kinerja penghulu hambatan tersebut 

adalah 

a. Kehadiran calon pengantin Kurangan nya kesadaran calon pengatin dalam 

pembinaan bimbingan perkawinan (Bimwin). 

b. Untuk hari dalam pembinaan bimbingan perkawinan (Bimwin) belum bisa 

ditentukan secara pasti atau rutin. 

Sebenarnya hanya itu saja hambatan yang di alami pihak KUA 

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam hal efektifitas kinerja penghulu 

dalam pembinaan keluarga sakinah pranikah, meskipun hanya 2 hambatan saja 

tapi ini sangat berpengaruh dan mengakibatkan dalam pelaksananya, tidak 

sesuai Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah. Meskipun secara prosedur Pihak KUA sendiri telah memenuhi 

peraturan-peraturan yang ada dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah. 
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  Pujiyanto, Hasil Wawancara, 1 April 2019 
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1. Pembinaan dilakukan secara kelompok dengan durasi 16 jam dalam 2 

hari berturut-turut. 

2. Pemateri juga terpenuhi dari pihak KUA, Kemenag, Kanwil, dan dari 

instansi-instansi terkait. 

3. Sara prasarana memadai dalam pelaksanaan dilakukan di balai KUA 

dan di Kementerian Agama. 

4. Setelah mengikuti pembinaan binwin juga di berikan sertifikat 

pembinaan oleh pihak Kementerian Agama dan KUA. 

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang 

bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat disiapkan 

oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah 

(pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus 

sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti 

kursus pra nikah. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah 

diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan 

menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar 

di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi 

sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti 

pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang rumah 
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tangga  dan  berupaya  mempersiapkan  diri  secara  matang  untuk mengarungi  

kehidupan  baru  rumah  tangga  yaitu  dengan  membekali dirinya.65 

Data Jumlah Keluarga Sakinah Di KUA Manguharjo Kota Madiun. 

Kelurahan 

Keluarga Sakinah 

Ket. Pra 

Sakinah 
Sak.I Sak.II Sak.III 

Sak 

Plus 
Jumlah 

Manguharjo 130 651 1592 1981 1220 5573  

Sogaten  249 1983 1993 1892 1781 7898  

Patihan  180 981 722 393 520 2786  

Ngegong  277 171 995 952 790 3185  

Winongo  181 1677 982 892 1497 5229  

Madiun lor 991 1997 982 993 1987 6950  

Pangon  921 887 865 577 671 3921  

Nambangan 

lor  

344 4271 3676 2765 1667 12723  

Nambangan 

kidul 

652 3871 2712 1702 1646 10581  

Jumlah  3824 16489 14518 12146 11779 58856  

 

                                                           
65  Dirjen BIMAS ISLAM: Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah dan Pembinaan  Keluarga 

Sakinah. Modul.Kemenag RI. 2013.4. 
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Dalam efektifitas kinerja pembinaan yang dilakukan secara binwin 

mungkin dikatakan 100% efektif itu tidak bisa karena masih ada hambata-

hambatan dari kehadiran calon pengantinnya sendiri karena berbagai alasan 

yang tidak bisa di tinggal dan untuk harinya tidak bisa ditentukan secara pasti 

dan rutin tersebut, tetapi dalam pembinaan secara rafa dan khutbah nikah 

sudah efektif, penghulu terus berupaya dalam pembinaan keluarga sakinah 

secara binwin, rafa, dan khutbah nikah agar calon pengantin mempunyai bekal 

pengetahuan tentang rumah tangga  dan  berupaya  mempersiapkan  diri  secara  

matang  untuk mengarungi  kehidupan  baru  rumah  tangga  yaitu  dengan  

membekali dirinya. 

Pihak KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi 

peranan bimbingan   pranikah   bagi   pasangan   calon   pengantin meskipun 

durasi penyampaiannya sangat terbatas yang dilakukan saat rafa’ dan khutbah 

nikah, karena peran pembinaan ini sangat vital diantaranya sebagai berikut: 

a.  Untuk   memberikan   bekal   kepada   calon   pengantin   yang   nantinya   

dapat   memahami makna atau arti daripada kesakralan pernikahan. 

b.  Untuk  menekankan  kepada  calon  pengantin  untuk  memahami  tujuan  

pernikahan  dalam islam dan undang-undang yaitu untuk mencari 

ketenangan hidup dan membentuk keluarga harmonis dan sejahtera yang 

penuh cinta dan kasih sayang. 
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c.  Untuk  menciptakan  ketenangan  hidup  lahir  batin,  agar dapat  mendidik 

keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah yang agamis dan 

bersosial.66 

                                                           
66

  Pernyataan  Pujiyanto mengenai Peranan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah, 8 April 
2019. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 

TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH  

DI KUA MANGUHARJO KOTA MADIUN 

 

A. Analisis Upaya Penghulu Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah 

Pranikah Ditinjau Dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Kursus Pranikah . 

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. 

Langkah-langkah   yang   dilakukan   oleh   KUA   Manguharjo   

dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah  

merupakan  program yang di berikan kemenag untuk KUA yang dilakukan 

oleh penghulu mereka  memberikan  nasehat-nasehat, arahan,  pembekalan  
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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  dalam  mengurangi  

angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
67

 

Dalam upaya-upaya pembinaan secara bimbingan perkawinan 

KUA bekerjasama dengan Kementrian Agama karena dalam Peraturan  

Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   Nomor  : Dj. II/542  

Tahun 2013  Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah dalam 

penyampaian materi di butuhkan sekurang-kurang nya waktu 16 jam yang 

di lakukan dalam waktu 2 hari secara berturut turut oleh pihak KUA dan 

Kementrian Agama. Adapun upaya pembinaan yang dilakukan dengan 

program binwin sebagai berikut: 

1. Kementrian Agama membuat undangan untuk peserta calon pengantin 

dan pengantin untuk mengikuti program binwin. 
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  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   Nomor : Dj. II/542  Tahun 

2013  Tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah. 
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2. Mendatangkan pemateri-pemateri dan instansi yang terkait yang sesuai 

di bidangnya. 

3. Pembinaan dilakukan setiap 1 bulan 2 kali dengan durasi 16 jam dalam 

2 hari berturut-turut dan dilakukan secara berkelompok. 

4. Diberikan sertifikasi bagi yang mengikuti program binwin. 

5. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, 

penghayatan dan pengamalan tentang arti makna berumah tangga dan 

keluarga 

Dalam  hal  ini  KUA  Manguharjo  selaku  sebagai  lembaga  

resmi   yang  bertugas membantu  Departemen  Agama  melalui  sebuah  

program  yaitu  kursus  calon  pengantin  untuk memberikan  pendidikan   

kepada  para  calon  pengantin  yang  ada  di  Kecamatan Manguharjo 

Kota Madiun dalam  kelangsungan menempuh bahtera  rumah  tangga  

kelak. Upaya yang  ditempuh  KUA dalam  mempersiapkan  calon  

pengantin  yaitu dengan melaksanakan rafa’  dengan cara face  to face  

langsung (individu) dengan  calon pengantin  dalam memberikan nasihat. 

Adapun upaya yang dilakukan pihak KUA dalam program rafa sebagai 

berikut: 

1. Pemeriksaan data calon pengantin. 

2. Memberikan materi-materi secara singkat mengenai fiqih munakahat, 

tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan 

kesehatan dalam keluarga. 

3. Memberikan bimbingan konseling keluarga. 
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4. Memberikan nasehat perkawinan bagi calon pengantin. 

5. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia dan 

sakinah. 

6. Memberikan bantuan dalam mengenai perkawinan, rumah tangga 

apabila terjadi perselisihan dan konflik dalam keluarga. 

Menurut penulis bahwa upaya-upaya yang dilakukan penghulu 

dalam memberikan materi pembinaan keluarga sakinah pranikah ini sudah 

efektif dalam pembinaan secara program binwin maupun secara rafa  

sudah semaksimal mungkin dilakukan penghulu di lihat dari data-data 

yang penulis kumpulkan dan hasil wawancara yang penulis lakukan dari 

informan penghulu dan calon pengantin.  

Para  calon  mempelai  suami  istri  mengatakan  bahwa  materi  

yang  disampaikan  pada saat  bimbingan  itu  memahamkan. Seperti  yang 

diungkapkan  oleh  salah  satu  calon pengantin doni dan dwi  memberikan  

tanggapannya  mengenai  materi  program  bimbingan pra  nikah. Berikut 

tanggapannya: 

      Aku  kemarin  cuman  ditanya  apakah  yang  ada  di  surat -surat  itu  

sudah  benar dan lengkap? 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 dan dwi membaca bagian tentang kewajiaban 

sebagai istri. setelah membaca kemudian dijelaskan oleh penghulu 

sekitar 15 menit. Penjelasan yang  disampaikan  oleh  pemateri  pada  

saat  pembinaan  itu memahamkan dan sangat membantu.
68
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  Doni dan Dwi, Hasil Wawancara, 7 Maret 2019. 
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Pernyataan di atas juga sama seperti anggapan Ajeng Sanggita. 

Yaitu: 

      Dalam  bimbingan  rafa’  itu hanya  dilakukan  dalam  waktu  setengah  

jam  saja.  Yang  mana  saya  hanya disuruh  membaca  buku  yang  

dikasihkan  oleh  kepala  KUA/penghulu dan kemudian di jelaskan 

sedikit.  Disitu saya  disuruh  membaca  tentang  kewajiban  sebagai  

istri  dalam  rumah  tangga kelak dan diberikan nasihat-nasihat apabila 

terjadi konflik dalam rumah tangga.
69

 

 

Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap 

informan  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  pembinaan 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 dan undang-undang.  

Ini  telah  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh Kementerian  

Agama. KUA Manguharjo Kota Madiun selaku  sebagai  lembaga   resmi   

yang  bertugas membantu  Kementerian  Agama  di  bidang  Urusan  

Keagamaan  Islam  dalam  wilayah kecamatan. Dan KUA juga membuat 

Kegiatan dan upaya yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kantor 

dalam pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: 

k. Pembinaan melaui khutbah jumat majelis taklim yasinan, pengajian 

dan ceramah. 
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l. Upaya penanaman nilai-nilai keimanan ketaqwaan, dan akhlak 

dalam keluarga 

m. Upaya melalui aspek kegiatan sosial dengan melalui pkk desa, 

arisan, pertemuan RT, gotong-royong. 

n. Upaya melalui aspek kesehatan dengan melalui posyandu, 

puskesmas, penanggulangan HIV, peningkatan gizi, imunisasi dan 

gerakan jum’at bersih 

o. Upaya melalui aspek ekonomi dengan meningkatkan ekonomi 

kerakyatan dengan mengembangkan koperasi desa, koperasi masjid, 

majlis taklim dengan melakukan pemberdayaan infaq dan shadaqah 

yang dilakukan LSM Agama dan kelompok keluarga sakinah, yang 

dilakuakan pegawai KUA dengan bekerjasama dengan perangkat 

Desa setempat. 

p. Upaya melalui aspek pendidikan agama dengan menekankan aspek 

pengetahuan, pengamalan, penghayatan pengetahuan agama yang 

dikembangkan dengan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

q. Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri. 

r. Upaya membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. 

s. Upaya melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga. 

t.  Upaya bimbingan konseling keluarga. 

u.  Melalui binwin dan rafa’ 
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v.  Melalui khutbah nikah. 
70

 

Dapat  disimpulkan analisis menurut analisa penulis bahwa upaya-

upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi pembinaan 

keluarga sakinah pranikah sudah efektif  dan sesuai dengan peraturan dan 

KUA sudah memenuhi semua upaya-upaya pembinaan keluarga sakinah  

dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   

Nomor : Dj.II/542  Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  

Kursus  Pranikah. Dengan faktor pendukung sistem pelayanan, sarana 

fasilitas, anggaran dana, dukungan dari instansi terkait, pemateri dan 

narasumber dari instansi terkait sudah efektif  dan pembinaan ini bersifat 

sangat vital bagi calon pengantin 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  pembinaan 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 dan undang-undang. 

Dalam  memberikan nasehat  yang  saat  ini  sedang dijalankan  

yang  memuat  nasehat,  saran,  dan  arahan  yang bersifat  menetralisir  

perselisihan  antara  suami  dan  isteri,  agar  meredam  dan  dapat 

                                                           
70  Pujiyanto, Hasil Wawancara, 7 Maret 2019. 
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menyelesaikan  permasalahan  keluarga,  saran-saran  yang bersifat  

agamis  maupun  saran-saran yang berdasarkan pengalaman hidup dalam 

berumah tangga dan keluarga.  

B. Analisis Efektifitas Kinerja Penghulu Dalam Pembinaan Keluarga 

Sakinah Pranikah Ditinjau Dari Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Kursus Pranikah. 

Dalam hal efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk 

mengukur efektifitas terdapat berbagai cara dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dari segi produktivitas maka efektifitas adalah kualitas atau output. 

Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dengan melihat berbagi 

faktor.  

Faktor pendukung Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian 

dari solusi yang cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan 

membantu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam 

kehidupan rumah tangga khususnya. Terdapat beberapa faktor atau aspek 

pendukung yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembinaan 

keluarga sakinah pranikah dan pasca nikah antara lain adalah sebagai berikut. 

g. Klaien (calon pengantin) yang merupakan remaja yang memasuki usia nikah 

atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. 

h. Sistem pelayanan  
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i. Dukungan dari pihak instansi pemerintah yang berkaitan dengan KUA.  

j. Penerapan metode atau teknik pembinaan melalui penasehatan, secara 

individu (khusus)  dan secara berkelompok (umum). 

k. Sarana fasilitas dalam kegiatan pembinaan pranikah: buku panduan 

pernikahan keluarga sakinah, sertifikat pembinaan, slide, brosur dan media 

lainnya. 

l. Materi dan pendekatan Materi yang diberikan kepada calon pengantin 

mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh DIRJEN 

BIMAS Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013. Bahwasannya dalam 

penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah materi yang disampaikan 

antara lain: undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang KDRT, 

perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi 

perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau 

mu’amalat. Dengan durasi pembinaan 16 jam. 

KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun merupakan salah satu 

institusi pemerintah yang bergerak pada bidang keagamaan khususnya 

pada masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah pembinaan 

keluarga sakinah kursus pra nikah. Berdasarkan peraturan Kementerian 

Agama melalui Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah pasal 3 ayat (2) KUA dapat 

melaksanakan kursus pra nikah, dengan bekerjasama dengan Badan 
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penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan 

Kementrian Agama.  

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau 

aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator. Penulis menggunakan 

faktor pendukung dan faktor penghambat dengan indikator faktor 

pendukung sebagai berikut: calon pengantin (klaien), sistem pelayanan, 

dukungan dari instansi yang terkait dengan KUA, sarana fasilitas, 

penerapan metode bimbingan, materi dan pendekatan. 

1. Klaien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau 

dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Dan yang akan 

mengikuti bimbingan keluarga sakinah pranikah. 

2. Sistem pelayanan merupakan suatu aturan yang harus dijalankan yang 

menjadi tanggung jawab dari sebuah lembaga untuk melayani 

masyarakat. 

3. Dukungan dari instansi yang terkait dengan KUA merupakan salah 

satu institusi pemerintah yang bergerak pada bidang keagamaan 

khususnya pada masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah 

pembinaan keluarga sakinah kursus pra nikah KUA dapat 

melaksanakan kursus pra nikah, dengan bekerjasama dengan Badan 

penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan 

Kementrian Agama dan instansi terkait. 
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4. Sarana/fasilitas dalam sarana prasarana pihak KUA telah sanggup 

memenuhi itu semua pihak KUA bekerja sama dengan  pihak 

Kementrian Agama dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah pra 

nikah yang mana program itu di sebut binwin (bimbingan perkawinan) 

yang dilakukan di balai kantor KUA manguharjo dan Kantor 

Kementrian Agama dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  

Masyarakat  Islam   Nomor  : Dj. II/542  Tahun 2013  Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah dalam penyampaian 

materi di butuhkan sekurang-kurang nya waktu 16 jam yang di lakukan 

dalam waktu 2 hari secara berturut turut oleh pihak KUA dan 

Kementrian Agama. Yang mana dalam pembinaan tersebut pihak KUA 

dan Kementrian Agama memberikan fasilitas buku pedoman, pemateri 

di datangkan dari instansi-instansi terkait, dan pemberian sertifikasi 

bagi yang mengikuti pembinaan bimbingan perkawinan sarana dalam 

kegiatan bimbingan pranikah: buku panduan pernikahan keluarga 

sakinah, slide, poster alat tulis dan media lainnya. 

5. Penerapan metode penyampaian merupakan bagaimana cara 

narasumber melakukan bimbingan dengan cara atau teknik pembinaan 

melalui penasehatan, secara individu (khusus)  dan secara 

berkelompok (umum). 

6. Materi dan pendekatan Materi yang diberikan kepada calon pengantin 

mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh DIRJEN 

BIMAS Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013. Bahwasannya dalam 
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penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah materi yang disampaikan 

antara lain: undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang 

KDRT, perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, 

psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam 

atau mu’amalat. Dengan durasi pembinaan 16 jam dalam 2 hari. 

Agar individu para calon pengantin  mempunyai persiapan yang lebih 

matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan 

rumah tangga dan rumah tangga. Agar keluarga  beserta  anggotanya  

dapat  menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan  sebaik-

baiknya, sehingga  memperoleh  kepuasan,  ketenangan,  kebahagiaan lahir 

batin. Agar  dapat  menciptakan  kondisi-kondisi  yang  baik,  penyesuaian 

untuk individu/keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan 

kebahagiaan. 

Perubahan nyata dalam hal ini  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  pembinaan 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 dan 

undang-undang dan dapat meminimalisir angka perceraian. Keberhasilan  
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yang  telah    dicapai    dari    bimbingan  pra nikah    ini    adalah adanya 

kesadaran  dari  pasangan  akan  adanya  hak dan  tanggung  jawab  

sebagai  suami  dan  istri. 

Hambatan-hambatan yang dialami pihak KUA dan Kementrian 

agama dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah.  

1. Masyarakat kususnya (calon pengantin) sebagai subyek hukum yang 

masih kurang berfungsi, artinya kesadaran masyarakat kursus pra 

nikah bisa dikatakan masih kurang. Karena selama ini masyarakat 

bersikap acuh dan apatis terhadap adanya kursus pra nikah, Pihak 

KUA selalu memberikan undangan kepada calon penganti untuk 

mengikuti bimbingan perkawinan yang di lakukan di Kementerian 

Agama maupun di lakukan di balai kantor KUA untuk pemberian 

materi pembinaan apabila pengantin calon suami tidak datang maka 

pihak KUA hanya  bisa melakukan pembinaan untuk salah satu calon 

pasangan penganti saja sementara kursus pra nikah menurut aturan 

dilaksanakan selama 16 jam dalam waktu 2 hari berturut-turut dengan 

metode penyampaian secara berkelompok, bimbingan perkawinan itu  

sangat  penting bagi  para   pasangan  calon  suami  istri, tetapi masih 

ada beberapa kendala, kurang kesadarannya calon pengantin, seharus 

nya calon pengantin datang berdua untuk melakukan binwin tetapi 

dengan suatu alasan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa di 

tinggalkan, ada yang datang calon pengantin putri nya saja, ada yang 
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datang calon pengantin putra nya saja, bahkan ada kedua calon 

pengantin yang tidak datang.  

2. Waktu pembinaan binwin untuk hari tidak bisa di tentukan secara pasti 

namun pihak Kemenag dan KUA dalam pelaksanaan nya di melakukan 

1 tahun dengan 12 sampai 14 pertemuan pembinaan, pembinaan secara 

binwin ini sangat lengkap materi-materi nya, pemateri yang langsung 

di berikan oleh instansi-instansi terkait. dari pihak KUA juga 

mengupayakan memberikan pembinaan dalam rafa dan khutbah nikah 

meskipun hanya 30 menit, dan di berikan buku saku tentang 

pembinaan keluarga sakinah.yang terpenting bagi mereka hajat untuk 

melaksanakan perkawinan terlaksana.  

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas mengacu  kepada  pencapaian  tujuan,  yaitu  pengukuran  

dalam  arti  tercapainya sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  

sebelumnya. Dalam analisis efektivitas kinerja penghulu dapat 

disimpulkan bahwa pihak KUA sudah sanggup dapat memenuhi 

pembinaan keluarga sakinah yang ada dalam Peraturan Direktur Jendral 

(DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraaan Kursus Pra Nikah, tetapi masih ada 

hambatan yaitu dari masyarakat nya sendiri (calon pengantin) yang mana 

calon pengantin masih kurang sadar atas pembinaan program binwin. Dan 

dalam penentuan hari dalam pembinaan tidak bisa ditentukan secara pasti 

atau rutin. Meskipun masih ada hambatan tetapi pihak KUA tetap 
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mengupayakan menyelenggarakan pembinaan binwin tersebut yang ada 

dalam Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraaan 

Kursus Pra Nikah. 

Data Pelaksanaan rafa’ di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 

Tahun 2018-2019; 71 

No. Data perkawinan. Jumlah. 

1 Selama 1 tahun 2018.              410 

2 Januari-April tahun 2019. 95 

 

Dari data tersebut, dapat dilihat pasangan yang hendak melakukan 

pernikahan di kantor KUA Kecamatan Manguharjo Memang keadaan tidak selalu 

sama, artinya tiap-tiap bulan selalu naik turun persentasenya tetapi tergantung 

dari jumlah pernikahan yang terjadi, dan semua mengikuti bimbingan secara 

individu, maka penulis menyimpulkan bahwa KUA Kecamatan Manguharjo 

berperan cukup efektif meskipun masih ada kendala atau hambatan artinya KUA 

bagaimanapun juga selalu menganjurkan dan mengusahakan pada setiap calon 

pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan untuk terlebih dahulu 

mengikuti atau mendapatkan pembinaan dari KUA Kecamatan Manguharjo  yang 

                                                           
71

  Data Pelaksanaan rafa’ di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2018-2019. 
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biasa dilaksanakan oleh KUA pembinaan rafa pada hari senin-jumat pada jam 

kerja dengan durasi maksimal 30 menit.  

Dalam efektifitas kinerja pembinaan yang dilakukan secara 

Bimbingan perkawinan mungkin dikatakan 100% efektif itu belum bisa 

karena masih ada hambata-hambatan dari masyarakat atau calon 

pengantinnya sendiri karena berbagai alasan seperti bekerja, keluar kota, dan 

waktu atau hari tidak bisa ditentukan secara pasti atau rutin karena 

bimbingan ini melihat situasi kondisi dan aggaran dana tetapi bila dilihat 

dari faktor pendukung seperti Sistem pelayanan, dukungan dari lembaga dan 

instansi yang terkait dengan KUA, sarana fasilitas, penerapan metode 

maupun materi pendekatan  KUA Manguharjo mampu menjalankan dan 

efektif 

Dalam pembinaan secara rafa dan khutbah nikah juga efektif, 

penghulu terus berupaya dalam pembinaa keluarga sakinah secara 

bimbingan perkawinan, rafa, dan khutbah nikah agar calon pengantin 

mempunyai bekal pengetahuan tentang rumah tangga  dan  berupaya  

mempersiapkan  diri  secara  matang  untuk mengarungi  kehidupan  baru  

rumah  tangga  yaitu  dengan  membekali dirinya. 

Dengan demikian, seluruh calon pengantin mendapatkan bimbingan 

terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan pernikahan. penulis 

berpendapat, bahwa KUA Kecamatan Manguharjo ini terus berupaya 

menggalakkan dalam pembinaan keluarga sakinah dan mencari jalan yang lebih 
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efektif lagi yang berguna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar 

masyarakat perlu adanya organisasi lembaga tersebut dalam pemberdayaan 

SDM, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga dan berumah tangga serta 

dalam kehidupan bersosial serta dalam meminimalisir angka perceraian. 

Keberhasilan  yang  telah    dicapai    dari    bimbingan  pra nikah    ini    adalah 

adanya kesadaran  dari  pasangan  akan  adanya  hak dan  tanggung  jawab  

sebagai  suami  dan  istri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya maka penulis 

mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut; 

1. Dalam upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi 

pembinaan keluarga sakinah pranikah ini sudah efektif dalam pembinaan 

secara program bimbingan perkawinan maupun secara rafa itu sudah 

semaksimal mungkin dilakukan penghulu KUA dengan bukti dalam 

penyampaian materi pembinaan keluarga  sakinah  yang dilaksanakan ini 

sudah sesuai dengan peraturan dan faktor pendukung sistem pelayanan, 

sarana fasilitas, anggaran dana, dukungan dari instansi terkait, pemateri dan 

narasumber dari instansi terkait sudah efektif dan KUA sanggup memenuhi 

semua upaya-upaya pembinaan keluarga sakinah  yang ada di  Peraturan  

Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   Nomor: Dj. II/542  

Tahun 2013  Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  Pranikah. 

2. Dalam efektifitas kinerja penghulu KUA bekerja sama dengan Kementrian 

Agama dalam pembinaan bimbingan perkawinan belum efektif dengan yang 

ada di  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam   

Nomor: Dj. II/542  Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Kursus  

Pranikah karena dalam pembinaan bimbingan perkawinan yang dilakukan 
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pihak KUA dan Kementrian Agama masih ada hambatan-hambatan, 

hambatan tersebut adalah dari masyarakat (calon pengantin) tentang 

kehadiran dari calon pengantinnya yang masi kurang kesadaraan nya atas 

pembinaan bimbingan perkawinan, dan untuk hari pembinaan bimbingan 

perkawinan tidak bisa ditentukan secara rutin atau pasti dan itu belum efektif 

tetapi bila dilihat dari faktor pendukung seperti sistem pelayanan, dukungan 

dari lembaga dan instansi yang terkait dengan KUA, sarana fasilitas, 

penerapan metode maupun materi pendekatan  KUA Manguharjo mampu 

menjalankan dan efektif pihak KUA tetap menjalankan program bimbingan 

perkawinan  yang dilakukan 1 bulan dengan 2 kali pertemuan pembinaan. 

dalam pembinaan secara rafa dan khutbah nikah sudah efektif, penghulu 

terus berupaya dalam pembinaa keluarga sakinah secara bimbingan 

perkawinan, rafa, dan khutbah nikah agar calon pengantin mempunyai bekal 

pengetahuan tentang rumah tangga  dan  berupaya  mempersiapkan  diri  

secara  matang  untuk mengarungi  kehidupan  berkeluarga dan berumah  

tangga  yaitu  dengan  memberikan pembekalan dan bimbingan tentang 

keluarga sakinah pranikah. 

B. Saran. 

1. Bagi penghulu tingkatkan dalam memberikan materi pembinaan pranikah 

terhadap calon pengantin untuk meningkatkan mutu kualitas perkawinan 

dan meminimalisir angka perceraian. 

2. Bagi calon pengantin, ikutilah semua pembinaan yang dilakukan pihak 
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KUA, baik pembinaan Bimbingan perkawinan, rafa’ dan khutbah nikah. 
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