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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan 

industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, 

menjadi tidak terelakkan. Modernisasi juga merupakan salah satu model 

kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu, yang ditandai dengan pesatnya 

kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan dapat menjadi ajang persaingan 

kepentingan manusia. Modernisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, 

industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi kultur serta 

tersentralkannya arus wacana kepada kepentingan dominasi informasi. Namun 

sisi positifnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia dalam 

segala aspeknya. 

Memang dengan prinsip dan logika kebendaan sebagai dasar paradigma 

kemodernan, maka manusia dapat meraih kemewahan sesuai dengan yang 

diinginkannya. Namun kemewahan tersebut justru sering menghilangkan 

orientasi hidup dan membuat kejenuhan, bahkan manusia malah kehilangan 

kesyahduan hidup, seni menghormati hidup dan krisis identitas. Dan sebaliknya 

justru kerinduan akan ketentraman batin dan dambaan akan kebahagiaan jiwa 

semakin dicari. 

Menghadapi kompleksitas dan tantangan-tantangan besar bagi manusia, 

keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan, 
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sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif. Banyak dijumpai sebuah 

keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan 

kebahagiaan hidup. 

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dibawah naungan Departemen Agama dengan SK Menag No.85 tahun 1961, 

dengan tugas-tugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut diatas (Proyek 

Pembinaan keluarga sakinah, 2004, 5). 

Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian 

dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi 

merambah pada lapisan masyarakat, maka misi lama BP4 harus didefinisikan 

kembali dalam kontek baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem 

keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan. 

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa permasalahan keluarga bisa muncul 

setiap saat, apakah berkaitan dengan hubungan tidak harmonis antara suami-istri, 

ayah dan anak, atau ibu dan anak, semuanya memerlukan penanganan khusus. 

Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang 

bersangkutan, bila tidak ajaran Islam menganjurkan untuk mencari juru damai 

atau hakam, yang tentu saja tidak memihak salah satunya. 

Hakam sebaiknya dari keluarga sendiri, akan tetapi apabila tidak, mereka 

bisa memanfaatkan BP4, hanya saja dengan perkembangan dan meningkatnya 

pendidikan masyarakat serta bergesernya pandangan orang terhadap keluarga, 

hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan kompleks lainnya, maka 

petugas BP4 harus membekali diri dengan kemampuan, tidak hanya pemahaman 
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keagamaan yang mendalam, akan tetapi juga kemampuan konseling dan 

psikoterapi yang cukup memadai. 

Mangapa penelitian harus diarahkan dalam konteks lokasi Kota 

Surakarta, Pertama, Kota Surakarta adalah wilayah tugas penulis dan diharapkan 

hasil penelitiann sebagai kontribusi atas problem krusial yang dihadapi. Kedua , 

tingkat perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga bermunculan, 

tingkat keberadaan yang variatif dan tingkat pendidikan sangat plural. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat urgen sekali dirumuskan 

peran dan sosok petugas BP4 dalam konteks problem yang dihadapi, yakni peran 

yang diarahkan kepada tuntutan terciptanya keluarga sakinah. Problem-problem 

tersebut secara implicit dijumpai di kota Surakarta dengan indikasi tingkat 

hubungan keluarga kurang harmonis dan perselisihan dalam keluarga yang 

mengarah pada penganiayaan dan perceraian. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa sajakah problem dan hambatan petugas BP4 dalam menjalankan   

tugasnya? 

2. Bagaimanakah peran petugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di 

kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dengan jelas problem dan hambatan yang dialami 

petugas BP4 Kota Surakarta. 
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b. Untuk mengetahui peran petugas BP4 dalam mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam 

untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri sejahtera materiil dan 

spiritual. 

2. Kegunaan 

a. Secara akademik, khususnya penelitian ini dimaksudkan sebagai 

sumbangsih akademik dalam penelitian sosial budaya Islam. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan konstribusi dan sumbangan 

pemikiran untuk BP4 kota Surakarta, dalam rangka mempertinggi mutu 

perkawinan. 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Tesis Sulaiman Affandi (MSI–UMS 2001) tentang peranan 

petugas BP4 terhadap pembentukan keluarga sakinah di kabupaten 

Magelang, penelitian ini mengatakan bahwa : 

a. Peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya belum maksimal, yakni masih 

berhenti pada level idealis-normatif. Namun dalam tingkat realitas-

empiris belum terwujud secara memadai. Implikasi BP4 di kabupaten 

Magelang masih belum optimal, indikatornya adalah masih rendahnya 

pasangan yang melakukan rujuk, angka talak masih tinggi, angka cerai 

masih tinggi. 

b. Tantangan-tantangan yang dihadapi, meliputi kompleksitas problem 

keluarga ketika berhadapan dengan transformasi global, pernikahan usia 

muda, suasana psykologis – spiritual suami istri. 
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Dan dari segi petugas kelemahan-kelamahan yang ditemukan adalah 

kelemahan dari segi profesionalisme petugas, keahlian petugas ini 

dituntut bukan sekedar keahlian dalam domain/disiplin ilmu keislaman 

saja, namun juga harus menguasai ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya. 

Disamping itu, bila hal ini tidak memungkinkan, perlu keterlibatan para 

ahli dibidang psykologi dari instansi terkait. 

c. Dari segi prosedural dan kepercayaan masyarakat, ditemukan segi 

kelemahannya pada petugas BP4 itu sendiri, yakni secara prosedural 

dalam pengurusan perselisihan dari klien seing diloncati (klien langsung 

ke Pengadilan Agama tidak melalui BP4 kecamatan terlebih dahulu. 

Mengenai problem kepercayaan, adalah para klien enggan untuk 

mengkonsultasikan masalah pribadi keluarganya di BP4 kecamatan. 

2. Penelitian Tesis Paimun (MSI-UMS 2004) tentang peranan BP4 dalam upaya 

pengendalian perceraian di KAU kec. Plaosan Kab. Magetan (studi kasus 

penyuluhan agama, yang mengatakan bahwa : 

a. Peranan BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk upaya pengendalian 

perceraian di kec. Plaosan belum maksimal, indikatornya angka talak dan 

cerai masih tinggi, bahkan 3 tahun terakhir kasus talak dan cerai selalu 

meningkat. 

Dengan demikian keberhasilan keluarga belum tercapai atas dasar ini 

BP4 kec. Plaosan belum melaksanakan tugas penyuluhan secara 

profesional. 
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b. Faktor pendukung BP 4 sangat minim, sarana-prasarana tidak memadai, 

padahal komplektifitas problem keluarga sangat variatif, hambatan bagi 

petugas BP4 kurang professional, sebab rata-rata hanya mempunyai satu 

disiplin ilmu saja, undang-undang No. 7 tahun 1989 memudahkan orang 

yang bermasalah langsung ambil jalan pintas kepengadilan agama tanpa 

melalui jalur BP4 kecamatan. 

Diharapkan didepan Departeman Agama berani mengambil kebijakan 

dalam rekrutman pegawai dengan mempertimbangkan tenaga-tenaga ahli 

dibidang psykologi, sosiologi untuk tenaga korp BP4. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam rangka menganalisis peranan petugas BP4 dalam pembentukan 

keluarga sakinah di kota Surakarta, penulis memberikan batasan-batasan konsep 

teori sebagai berikut :  

1. BP4 

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan 

bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen 

Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan 

keluarga sakinah dan memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai 

nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun 

kelompok. 

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan 

Pelestarian Perkawinan (Pembinaan keluarga sakinah, 2004 : 46) 
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2. Keluarga Sakinah 

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, 
mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, 
diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya 
dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan 
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia (keputusan 
Dirjen Bimbingan  masyarakat Islam dan urusan haji, D/7/1999 : Bab III 
pasal 3). 
 
Dengan pembinaan gerakan keluarga sakinah diharapkan tatanan kehidupan 

keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dapat tertanam dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. 

Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlaq dan moral masyarakat 

Indonesia tidak akan terseret pada pola pikir materialisme  dan lebih 

menghargai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. 

Ketahanan keluarga terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh  oleh 

dampak negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan rumah tangga. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, karena yang 

menjadi obyek langsung maupun datanya yang sepenuhnya diambil dari 

lapangan meliputi BP4 Kota Surakarta dan Pengadilan Agama kota 

Surakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
memakai bentuk studi diskriptif biasa. Maksudnya adalah dalam penelitian 
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diskriptif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data 
tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen 
pribadi, catatan memo dan catatan dokumen resmi lainnya (Lexy K. 
Moleong, 1993 : 5). 

 
Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian deskriptif  kualitatif 

adalah menggambarkan realitas empiris sesuai dengan fenomena yang ada 

secara mendalam, rinci dan tuntas (Muh Nazir, 1988 : 66). 

Oleh karena itu bentuk penelitian yang dilakukan adalah studi biasa, 

maksudnya sebagaimana dikemukakan Muh. Nazir yaitu penelitian tentang 

subyek penyuluhan yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas, subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, 

lembaga maupun masyarakat. 

3. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi kantor Departemen 

Agama kota Surakarta dengan obyek Bp4 dan PA Kota Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dari menghimpun data penelitian dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Dengan interview atau wawancara mendalam guna memperoleh 

keterangan atau tujuan penelitian. 

b. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat partisipasi catin 

mengikuti penataran mengenai kehidupan berkeluarga. 

c. Metode dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya (Sukarsini Ari Kunto, 1997 : 236). 

5. Analisa data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif 

analisis. Adapun pengertian deskriptif adalah sebagai berikut: Membicarakan 

beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang actual dengan jalan 

mengumpulkan data, Penyusun menganalisa dan menginterpretasikan (Abu 

Tauhid, 1965 : 23) 

Metode deskriptif merupakan metode yang dapat dipertanggung 

jawabkan, sebab data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sitematis, 

kemudian dianalisa secara mendetail yang akhirnya sampai interpretasinya 

dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab membicarakan 

masalah-masalah yang berbeda, tetapi masih saling terkait. 

Adapun pembahasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Pembahasan tentang konsep keluarga sakinah, yang meliputi keluarga 

sakinah dalam doktrin islam, tugas dan peran BP4 dalam pembinaan 
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keluarga, managemen kepemimpinan dalam keluarga, religiusitas 

dalam kehidupan keluarga, keteladanan orang tua dalam keluarga 

sakinah. 

BAB III : Eksistensi petugas BP4 dan peranannya di Kota Surakarta, meliputi 

kondisi peristiwa sekitar NTCR, SDM para petugas BP4, kiprah 

petugas BP4 di masyarakat, dan model penasehatan-konsultasi 

keluarga. 

BAB IV : Analisis, yang meliputi managemen penyuluhan Islam sebagai 

profesionalisme petugas Bp4, Relasi antara petugas BP4 dengan klien 

sebagai problem prosedural dan kepercayaan, Etos kerja petugas BP4 

dan bentuk form keluarg sakinah yang hirarkhis. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan kata 

penutup.  




