ABSTRAK
RUSTANDI : PERAN BIMBINGAN PRANIKAH UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH (Studi Deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ujung Berung, Kota Bandung )
Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA Ujung Berung ini
sudah lama berjalan sejak tahun 1985, Dalam hal ini BP-4 KUA Ujung Berung
merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi
masyarakat, baik itu berupa nasehat perkawinan yaitu memberikan penataran dan
penyuluhan terhadap meraka yang akan melaksanakan pernikahan dengan
menanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana proses
layanan bimbingan Pra Nikah terhadap calon suami istri di KUA Ujung Berung
Bandung, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam
Bimbingan Pra Nikah di KUA Ujung Berung, untuk Mengetahui Bagaimana
Bagaimana hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah sebagai upaya
dalam membentuk keluarga sakinah KUA Kecamtan Ujung Berung kota
Bandung.
Bertolak pada kerangka pemikiran bahwa bimbingan Pra Nikah atau
yang biasa disebut merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin.
Pernikahan ini dilakukan oleh BP-4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang
dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling
menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga,
perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.
Dalam penelitian ini di arahkan kepada calon pengantin yang mengikuti
bimbingan Pra Nikah agar mereka tau bagai mana cara membentuk keluarga
sakinah, proses bimbingan Pra Nikah ini di lakukan oleh BP-4 di KUA Ujung
Berung.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif karena tujuan penelitian ini untuk mengungkap dan mendeskripsikan
secara paktual, aktual, dan sistematis mengenai Peran Bimbingan Pra Nikah
Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran bimbingan Pra
Nikah di KUA Ujung Berung dikatakan berhasil yaitu adanya kesadaran dari
pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami
dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling
pengertian, serta saling menghargai.
Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah
ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang
sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti,
serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal
menurut tuntunan Islam.

