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PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul PERAN BP 4
DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN: Studi Terhadap BP4 pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya

tidak terdapat karya

atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, dan apabila
dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap menanggung
sanksi dari fakultas, sesuai dengan pasal 70, Undang-undang nomor 20 tahun 2003
tentang “Sistem Pendidikan Nasional” yang berbunyi? Lulusan karya ilmiah yang
digunakan untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau advokasi sebagaimana yang
dimaksud pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana penjara paling lama
dua tahun atau denda paling banyak RP.200.0000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab.
Palembang, Mei 2016

Irnawati
NIM: 12 520012
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MOTTO
Aku telah menutup pintu hari kemarin beserta kesedihan
dan kesalahan yang telah kuperbuat, aku telah mengunci
dinding-dinding buram masa lalu dan rasa sakitnya, dan
sekarang aku telah melempar kunci itu untuk mencari
kamar

lain

aku

akan

menghiasi

kamar

itu

dengan

harapan dan senyum serta semua kumpulan bunga di
musim semi tak satupun pikiran yang memasuki tempat
ini memiliki tanda rasa sakit semua kedengkian dan
ketidakpercayaan tidak akan pernah berkuasa aku telah
menutup pintu hari kemarin dan melempar kuncinya esok
hari takakan ada lagi keraguan bagiku sebab aku telah
menemukan hari ini (Dr. Ken Olson – Penulis buku
“Psikologi harapan”).
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PERSEMBAHAN
Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:
 Kedua orang tua tercinta, Kakek, Nenek, adik-adikku
tersayang,
 Almamaterku, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Raden

Fatah

Palembang

yang

telah

sekian

banyak

melahirkan para Konselor Islam,
 Dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah
banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis,
 Teman-temanku, yang telah memberikan kritik dan saran
dalam penulisan Skripsi ini,
 Dan yang tidak terlupakan Mas Dedi Firmansyah yang
telah memberikan motivasi dan supot kepada penulis.
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan,
pengampunan, dan petunjuk-Nya.Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita
dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah maka tidak
akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi
petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan
keselamatan tercurah pada Muhammad, keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, dan
siapa saja yang mendapat petunjukmu hingga hari kiamat.
Skripsi

yang

berjudul

PERAN

BP-4

DALAM

PERCERAIAN: Studi Terhadap BP-4 di Kantor

PENCEGAHAN

Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Ini merupakan upaya penulis
untuk

mengetahui

bagaimana

PERAN

BP-4

DALAM

PENCEGAHAN

PERCERAIAN: Studi Terhadap BP-4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dalam kenyataanya, proses penulisan skripsi
ini

ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, jika skripsi ini

akhirnya (dapat dikatakan) selesai, maka hal tersebut bukan semata-mata karena usaha
penulis, melaikan atas bantuan dari berbagai pihak.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, M.A.,
Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang; Bapak Dr.
Kusnadi, M.A., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
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(UIN) Raden Fatah Palembang; Ibu Neni Noviza, S.Pd. M.Pd., Ketua Jurusan
Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik
penulis, dan seluruh Dosen di Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) pada
khususnya, dan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Palembang pada umumnya yang telah memberikan “pelita”
kepada penulis di tengah samudera ilmu yang tidak bertepi.
Kepada bapak Drs. H. Aminullah Cik Sohar M.Pd.I, sebagai pembimbing I dan
dan ibu Manah Rasmanah, M.Si, sebagai

pembimbing II di tengah-tengah

kesibukannya, beliau selalu menyediakan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan
bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis. Oleh karena itu, tidak ada kata
yang lebih indah untuk disampaikan kepada beliau selain ucapan terima kasih
sedalam-dalamnya diiringi do‟a semoga jerih payahnya, baik moril mapun materil,
dibalas yang setimpal oleh Allah SWT di sisi-Nya, dan semoga beliau berdua
senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah SWT.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa- mahasiswi
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) angkatan 2012 ( Mita, Mellisyah, Jimi,
Arung, Fitri, Yuli, Septy, Neng, dkk). Kebersamaan kita dan saling support yang
senantiasa terjaga selama ini menjadi energi tersendiri bagi penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang mendalam diiringi dengan rasa haru dan
hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Merekalah
yang membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan perhatian yang besar kepada
penulis, sehingga penulis dapat mengerti arti kehidupan ini. Segala do‟a dan curahan
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kasih sayang yang mereka berikan sehingga penulis tetap semangat dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak

di atas itulah penulisan

Skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, diatas pundak penulislah skripsi ini
dipertanggungjawabkan. Penulis sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.
Karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan
terakhir harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin
ya rabbal „alamin.

Palembang, Mei 2016

Penulis
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ABSTRAK
Skripsi yang berjudul, PERAN BP- 4 DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN:
Studi Kasus Terhadap BP-4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin, Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia. Namun, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ada kalanya

muncul masalah dalam keluarga baik kecil maupun besar, bahkan sampai mengahiri
pernikahannya (cerai).
Penelitian ini memfokuskan tiga rumusan masalah, yaitu mengenai apa saja
bentuk-bentuk kegiatan BP-4 di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,
bagaimana Peran BP-4 dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin, dan apa faktor pendukung dan penghambat BP-4 dalam
Pencegahan Perceraian di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan model kajian studi
(Field Research). Dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara,
observasi, dokumentasi, dan di analisis menggunakan analisis data deskriptif yakni
menggunakan metode deskriptif
dalam penyampaian analisis terhadap hasil
penelitian. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konseling
Keluarga.
Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk-bentuk kegiatan BP-4
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah menyelenggarakan
konsultasi perkawinan dan keluarga melalui diskusi ceramah, penyuluhan tentang
keluarga sakinah kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga,
pembinaan remaja usia nikah, pemeberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan
gizi keluarga, reproduksi sehat, penanggulangan penyakit menular seksual, dan
HIV/IAD, melaksanakan konsultasi jodoh, dan melakukan serta meningkatkan kerja
sama dengan lembaga terkait, seperti BKKBN, Puskesmas dan lain sebagainya.
Peran BP-4 adalah untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan
rumah tangga di antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian antara pasangan
suami isteri, dan memberikan solusi atau jalan tengah agar suami isteri tersebut dapat
rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk
menciptakan keluarga harmonis, sakinah mawadah warohmah. BP-4 Kecamatan
Talang Kelapa sudah berperan sesuai dengan fungsinya, sehingga angka kasus
percerain menurun dari tahun ketahun, ini membuktikan bahwa BP-4 mempunyai
peran yang cukup besar dalam pencegahan perceraian. Dan faktor pendukung dalam
pelaksanaan BP-4 dalam pencegahan perceraian adalah meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan
masyarakat terhadap progam-progam BP-4, sedangkan faktor penghambatnya adalah
masih sedikitnya jumlah tenaga konselor yang bertugas memberikan bimbingan
pernikahan, sosialisasi terhadap keberadaan BP-4 masih kurang, dan status BP-4
terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.
Kata kunci: Peran, Bp- 4, dan Perceraian.
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