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Skripsi ini membahas tentang Analisis Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, 

dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam melaksanakan bimbingan pernikahan 

pada calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah 

di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Kajiannya dilatar belakangi 

bahwasannya bimbingan berhubungan erat dengan masalah moral dan perilaku 

yang pada saat ini mendapat tantangan dengan merosotnya nilai-nilai moral, budi 

pekerti dan kepribadian. Jika tanpa usaha  bimbingan, maka bukan tidak mungkin 

akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam suatu lembaga, khususnya di 

rumah tangga atau keluarga. Jadi, sangat besar peran bimbingan pernikahan dalam 

menentukan keberhasilan pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga 

atau rumah tangga. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Peran Badan 

Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam melaksanakan 

bimbingan pernikahan guna membantu pasangan calon suami istri dalam 

membentuk keluarga sakinah dan untuk mengetahui apa metode yang digunakan 

lembaga BP-4 dalam melaksanakan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara 

(interview) dan dokumentasi. Analisis data menggunakan data Reduction 

(reduksi), data display(penyajian data), dan conclution drawing/vertification. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Analisis Peran Badan Penasihatan, 

Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam melaksanakan bimbingan 

pernikahan pada calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah 

dan rahmah di KUA Bae Kudus sangat penting dalam membantu terbentuknya  

keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah kursus calon pengantin 

(sucatin), bimbingan personal, dan sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penyuluhan keluarga sejahtera. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 

dan masukan bagi mahasiswa, KUA dan semua pihak yang membutuhkan. 
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