
 

 

ABSTRAK 

Andi Maulana. Bimbingan Pra nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang 

Hak dan Kewajiban Suami Istri. 

Rumah tangga yang bahagia di bangun dengan persiapan yang matang atau 

dengan pondasi yang kuat, untuk mencapai keluarga yang sakinah tentunya harus 

paham tentang hak dan kewajiban suami istri maka dari itu kantor urusan agama 

kecamatan cibiru  mengadakan bimbingan pra nikah, melalui bimbingan pra nikah 

diharapkan pengetahuan calon pengantin bertambah salah satunya pengetahuan 

tentatang hak dan kewajiban suami istri , sehingga jumlah keluarga yang paham 

tentang hak dan kewajiban suami istri meningkat yang bisa menyebabkan terjadinya 

keluarga yang sakinah 

Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam 

mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan 

pranikah, diantaranya yaitu: supaya individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan 

yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan 

rumah tangga. Supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan 

persoalanpersoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh 

kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.Supaya dapat menciptakan kodisi-

kondisi yang baik, menyenangkan (comfortable) bagi penyesuaian individu/keluarga, 

sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, data 

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode 

deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu secara faktual dan cermat Proses Bimbingan pra nikah di KUA 

Cibiru dan wawancara langsung dengan petugas-petugas KUA Kecamatan Cibiru, 

Analisis data lebih difokuskan Pada Analisis data Secara Kualitatif 

Berdasarkan analisis yang dilakukan ,diperoleh kesimpulan bahwa Bimbingan 

pra nikah dapat menjadi penggerak, pengembang dan pengubah, maka tekanan emosi 

justru dapat menjadikan sesuatu yang bersifat positif serta terbentuklah situasi emosi 

yang stabil , dari hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin yang sudah 

menjalankan bimbingan pra nikah menyatakan bahwa bimbingan pra nikah sangat 

membantu sekali untuk lebih memahami tentang berkeluarga yang baik dan benar 

sesuai aturan agama islam dan lebih mengetahui juga mengenai hak dan kewajiban 

suami istri jadi Bimbingan pra nikah sangat berguna sekali untuk calon pengantin 

agar lebih dalam memahami tentang Hak dan kewajiban Suami istri. 
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