
 

 

ABSTRAK 

 

Imas Yanti PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN 

PERKAWINAN (BP4) DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KELUARGA 

SAKINAH (Penelitian diBP4 KUA Tegalwaru Purwakarta Jalan Raya )  

Perkawinan dibentuk sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan akan tetapi, statistik menunjukan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perceraian 

semakin meningkat dan banyak rumah tangga yang terancam ke dalam kehancuran kenyataan 

akan adanya masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga kerap kali tidak 

dapat diatasi oleh pasangan suami istri, menunjukan pentingnya bantuan konseling dari pihak 

lain dalam upaya mengatasinya. Oleh karena itu keteradaan BP4 Tegalwaru menjadi penting 

yang memberikan pelayanan dibidang penasihatan dan pembinaan bagi mereka yang akan 

menikah, telah menikah atau mereka yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Seperti apakah kondisi terbimbing pada pembinaan 

pranikah Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan 

pemahaman keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru? 2). 

Bagaimana proses pembinaan pranikah Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan 

Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Tegalwaru? 3). Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

pembinaan pranikah Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) dalam 

meningkatkan pemahaman keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tegalwaru? 4). Usaha-usaha apa saja yang dilakukan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian 

dan Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru? 

Penelitian bertitik tolak dari kerangka penelitian bahwa tujuan BP4 sendiri yaitu mempertinggi 

mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (Rumah Tangga) bahagia dan sejahtera menurut 

ajaran Islam, kemudian dari tugas dan fungsi BP4 untuk usaha adalah menanamkan pengertian 

kepada masyarakat tentang hukum-hukum perkawinan, ilmu kerumah tanggaan dan pembinaan 

keluarga. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif (descriptive research), karena itu 

penulis hanya melukiskan apa adanya secara sistematis dari apa yang terjadi, adapun teknik 

pengumpulan datanya adalah dengan cara observasi dan wawancara. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak BP4 

secara garis besar ada 2 kategori, yaitu konseling pranikah yang dilakukan kepada pasangan yang 

hendak melaksanakan perkawinan dan dilaksanakan setiap sepuluh hari sebelum menjelang 

pernikahan, serta konseling perkawinan yang dilakukan kepada pihak suami istri yang sedang 

berselisih dan bersifat insidental. Upaya penasihatan dari pihak BP4 dan pemberian buku-buku 

BP4. 

Berdasarkan proses tersebut, dapat diketahui bahwa BP4 Tegalwaru dapat menjalankan 

peranannya sebagai penyuluh dan penasihat agama. 


