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ABSTRAK 

Nurulaeni Adha (1173010111): Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin di Kantor Urusan Agama Cijulang.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh KUA Cijulang dalam melaksanakan 

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis 

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, tidak melaksanakan 

Bimbingan Tatap Muka, hanya melaksanakan Bimbingan Mandiri. Dalam 

pelaksanakan Bimbingan Mandiri seharusnya empat (4) jam, sementara kurang 

lebih satu (1) jam, terdapat satu (1) orang narasumber seharusnya dua (2) orang, 

materi yang disampaikan tidak komprehensif, dan terdapat calon pengantin yang 

tidak mengikuti bimbingan pranikah. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian 

berkaitan dengan keefektivitasan pelaksanaan bimbingan pranikah yang 

diselenggarakan oleh KUA Cijulang. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan 

pranikah bagi calon pengantin di KUA Cijulang, efektivitas bimbingan pranikah 

bagi calon pengantin di KUA Cijulang, dan apa saja kendala serta upaya dalam 

pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Cijulang. 

Penelitian ini berdasarkan pada Pendahuluan Keputusan Dirjen Bimas Islam 

Nomor 379 Tahun 2018 bahwa membangun keluarga yang kokoh, memerlukan 

ikhtiar sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon 

pengantin memasuki rumah tangga, pengetahuan tentang tata cara mewujudkan 

keluarga bahagia, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen 

serta berbagai keterampilan hidup (life’s skill) untuk menghadapi berbagai 

tantangan kehidupan global yang semakin berat, oleh karena itu Bimbingan 

Pranikah menjadi wajib dilaksanakan dengan baik. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah KUA Cijulang. Sumber data 

adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan bimbingan pranikah 

bagi calon pengantin di KUA Cijulang dijadwalkan setiap hari Selasa, waktu 

kurang lebih satu (1) jam, metode ceramah, narasumber satu (1) orang dan materi 

yang disampaikan khususnya materi membangun hubungan dalam keluarga, 

memenuhi kebutuhan keluarga dan mempersiapkan generasi berkualitas, masih 

perlu diperdalam. Efektivitas pelaksanaan bimbingan masih harus terus 

ditingkatkan baik dalam hal efektivitas perencanaan mengingat masih terdapat 

informasi yang belum tersampaikan kepada calon pengantin, pelaksanaan yang 

harus disesuaikan dengan ketentuan keputusan maupun dalam efektivitas evaluasi 

calon pengantin agar mencapai seratus persen (100%) dapat mengikuti pelaksanaan 

bimbingan pranikah. Terdapat beberapa kendala diantaranya, a). Kedisiplinan, b). 

Anggaran Biaya, c). Tingkat kehadiran, d). Sarana dan Prasarana, dan e). Proses 

pendaftaran kehendak nikah. Sedangkan upaya yang telah dilkukan adalah a). 

Mendorong motivasi dan antusiasme, b). Konsolidasi anggaran biaya, c). Penguatan 

Sosialisasi dan Informasi, d). Upaya pengadaan sarana dan pra sarana secara 

maksimal, dan e). Penguatan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses 

pendaftaran kehendak nikah.  


