
 

 

ABSTRAK 
 

Rifqi Murodi: Bimbingan Pranikah dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan 

dibawah Usia 21 Tahun( Penelitian di BP4 KUA Kec. Panyileukan Bandung) 
 

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Bimbingan Pranikah adalah bimbingan yang diberikan kepada para calon 

pengantin yang akan menikah.Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya 

keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, 

harmonis, penuh cinta dan kasih sayang.Oleh karena itu Kementerian Agama 

memutuskan untuk bekerjasama dengan BP4 dan KUA untuk mengoptimalkan 

Bimbingan Pranikah untuk meminimalisir dampak perceraian. 
 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahuiprosedur seperti apa yang 

dijalani, dampak apa yang diterima, dan faktor apa saja yang menghambat dan 

mendorong dari Bimbingan Pra Nikah yang dijalankan serta meneliti sejauh mana 

kepahaman para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah dalam 

mengatasi kadar perceraian. 
 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Bimbingan pranikah merupakan 
upaya untuk membantu calon suami dan istri agar mereka dapat berkembang dan 

mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara seperti 
menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, dan 

kesejahteraan seluruh anggota keluarga.  
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

dengan mengumpulkan data-data dengan cara pendekatan kelapangan untuk bertanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

ada di KUA Kec. Panyileukan untuk didapatkan data. Untuk data yang bersifat 

teoritis ditempuh melalui studi kepustakaan, atau dengan menelaah buku-buku serta 

karya ilmiah yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bimbingan pranikah ini tidak berjalan dengan 

benar-benar efektif, karena masih cukup banyak kurangnya seperti kurang SDM 

maupun kurang sosialisasi.Namun bimbingan pranikah ini memberikan banyak 

manfaat kepada para calon pengantin yang menghadiri bimbingan pra nikah ini yakni 

untuk mendapatkan dan mewujudkan suatu keluarga yang harmonis, bimbingan 

pranikah ini bukan saja mengandung ilmu agama semata, tapi juga dapat memberikan 

ilmu dan pemahaman penting tentang aspek berumah tangga serta bekal tentang 

kekeluargaan dan juga persiapan awal bagi mereka yang akan melaksanakan 

pernikahan. 
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