
 

 

ABSTRAK 

Alifah Nurfauziyah (1144010007), Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengatin 

dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Penelitian Kegiatan BP-4 di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Cimanggung. Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018. 

 

Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin merupakan hal yang di anjurkan 

oleh setiap kantor urusan agama agar dapat terealisasikan bagaimana cara mewujudkan 

keluarga sakinah dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pasangan suami dan 

istri se yogyanya memiliki harapan untuk bisa hidup menjadi keluarga yang sakinah 

mawaddah warrahmah,karena tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam 

menjalankan rumah tangga karena tidak dapat menciptakan keluarga yang 

sakinah.Keluarga dalam Islam adalah umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota 

memiliki pembagian tugas dan kerja hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya 

yang didalamnya diterapkan adab dan Islam baik yang menyangkut individu atau 

keseluruhan keluarga yang didirikan diatas landasan ibadah,mereka bertemu karena Allah 

saling menasehati dalam kebenaran kesabaran serta menyeru kepasa yang ma’ruf dan 

mencegah kepada yang munkar. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan 

adanya bantuan untuk bisa memberika arahan,masukan kepada calon suami istri yang akan 
menjalankan kehidupan yang baru. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bimbingan pranikah 

yang diberikan kepada calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di 

KUA Kecamatan Cimanggung dan mengetahui bagaimana cara mencapai kesejahteraan 

dan kebahagiaan hidup berkeluarga.  

Penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pranikah merupakan pemberian 

informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang 

sakinah,dengan cara pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri dan 

pertemuan dilaksanakan secara berkala untuk membahas mengenai kehidupan keluarga 

yang sakinah. Penyuluh akan memberikan kebebasan kepada calon pengantin untuk 

menentukan cara mewujudkan kehidupannya dengan lebih baik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif,yaitu menggambarkan secara aktual dan akurat dengan 

menggunakan wawancara dan langsung terjun ke lapangan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas 

bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan 

fasilitator derta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk 

menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling 

berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah. 
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