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KATA PENGANTAR  

  Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan 

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan Penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan 

dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa  Rahmah 

 Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri 

Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi 

Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021.  Materi Pelatihan dipilih 

berdasarkan kebutuhan Penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan dalam Membentuk 

Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. 

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :   

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan yang telah 

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.  

2. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan yang telah 

memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.  

3. Staf Dosen dan TU Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan 

yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.  

4. Seluruh civitas akademika yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini.  

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

siswa.  

  

Baradatu, 1 JJuli 2021   

Ketua Pelaksana  
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BAB I  



 

PENDAHULUAN  

 

A. Analisis Masalah  

Perkawinan adalah upacara pengikatan ikrar perkawinan, dirayakan atau 

dilakukan oleh keduanya yang memiliki maksud untuk bertindak menurut norma 

agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam 

dan variasi menurut tradisi nasional, Agama, budaya dan kelas sosial. penggunaan 

kebiasaan atau aturan tertentu terkadang relevan ada aturan atau hukum agama 

tertentu. 

Menurut Thalib, pernikahan adalah perjanjian sakral yang sangat kuat dan 

kokoh. Secara hukum sah untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, oleh 

karena itu diharapkan dari keputusan ini dapat membentuk keluarga yang kekal, 

saling santun, saling mencintai, damai, dan bahagia. 

Memiliki keluarga yang sakinah adalah dambaan setiap orang. Fakta ini 

menunjukkan bahwa banyak orang mendambakan rumahnya menjadi sangat indah, 

bahagia, penuh berkah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam kehidupan 

rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah 

perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang 

diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita. 

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit 

keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di 

antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu 

semuanya ada di masyarakat kita. Dan, masih banyak lagi kegelisahan yang melilit 

dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh 

menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah 

yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha 

mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus 

zaman yang serba menggelisahkan. 

Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan 

bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun 

bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat 

menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras 

mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita. 



 

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Baradatu merupakan lembaga yang 

telah aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah di Baradatu, Bimbingan yang 

dikhususkan untuk calon 10 pengantin ini dilaksanakan setiap hari. Pasangan yang 

mendapatkan Bimbingan Pranikah jumlahnya menyesuaikkan calon pengantin yang 

sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA. Bagaimanakah poses pelaksanaan 

bimbingan nikah bagi calon pengantin dalam rangka membentuk keluarga sakinah 

serta apa yang telah dilakukan, layak untuk menjadi bahan kajian. Kebanyakan kasus 

perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa 

pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya 

keterbukaaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra 

nikah inilah pemerintah daerah, khususnya daerah Baradatu ingin menekan angka 

perceraian yang telah banyak terjadi. baik di Baradatu sendiri atau di Kota-Kota 

lainnya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan 

tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program ini. Berdasarkan 

fenomena di atas, maka kami terdorong untuk mengadakan Penyuluhan Pra & Pasca 

Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah   

Guna menyelesaikan kesenjangan berdasarkan fenomena di atas, dirasa perlu 

untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya 

membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. 

Bagaimana membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II   

TUJUAN, MANFAAT DAN KERANGKA PEMECAHAN MASALAH  

 

A. Tujuan Kegiatan  

1. Menjelaskan tentang pemahaman Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah untuk 

mencapai tujuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, rasa cinta dan kasih 

sayang sehingga tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, serta 

memperoleh kehidupan lebih baik di dunia dan di akhirat. 

2. Mengetahui strategi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk membentuk 

Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah melalui penyuluhan Pra & Pasca 

Perkawinan. 

 

B. Manfaat Kegiatan  

Setelah mengetahui bagaimana membentuk keluarga sakinah mawadah wa 

rahmah, diharapkan para calon pengantin bertambah pengetahuan dan wawasan 

tentang hal tersebut. 

 

C. Kerangka Pemecahan Masalah  

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

Penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah 

Wa Rahmah. 

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 



 

BAB III   

PELAKSANAAN KEGIATAN  

  

A. Realisasi Pemecahan Masalah  

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan 

dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :  

1. Melakukan studi pustaka tentang Penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan dalam 

Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. 

2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan 

dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah.  

3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama 

tim pelaksana. 

4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat.  

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Kamis, 1 Juli 2021 

jam 08.00 s.d 17.00 WIB, dengan dihadiri 10 orang calon pengantin. 

 

C. Khalayak Sasaran  

Khalayak sasaran yang dipilih adalah calon pengantin di KUA Baradatu.  

D. Relevansi Bagi Masyarakat.  

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan kebutuhan calon 

pengantin. Berdasarkan hasil survey sebelum pelaksanaan, kebanyakan para calon 

pengantin belum memahami bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawadah 

wa rahmah sesuai dengan syara'.    

 

E. Hasil Kegiatan  

1. Hasil Pelatihan  

Berdasarkan hasil wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama 

kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil 

sebagai berikut :  

a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin yang 

senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas 



 

perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal 

menurut tuntunan Islam.   

b. Penyuluhan ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon 

pengantin baik dari segi pisik atau psikis. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat   

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, 

aktifnya peserta untuk tanya jawab, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar 

dan efektif. Didukung oleh pembimbing yang cukup kompeten di bidangnya 

sehingga peyuluhan ini berjalan maksimal. Metode penyampaian yang sederhana 

membuat peserta cukup cepat memahami. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah. Keterbatasan waktu penyuluhan sehingga beberapa pertanyaan yang 

diajukan tidak sepenuhnya terjawab atau dibatasi. Selain itu target caalon 

pengantin tidak memenuhi kuota disebabkan peserta penyuluhan masih ada yang 

bekerja di luar kota dan tidak mendapatkan izin cuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB IV   

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:   

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penyuluhan Pra & Pasca Perkawinan 

dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. 

2. Kesadaran masyarakat terhadap Keluarga Sakinah Mawadah Wa rahmah 

semakin berkembang, syukur bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah 

tangganya. 

 

B. Saran  

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka 

selanjutnya perlu:   

1. Mengadakan penyuluhan serupa pada masyarakat lain di wilayah yang 

berbeda, dengan materi yang sama, dikarenakan masih bayak masyarakat yang 

belum mengikuti penyuluhan sejenis. 

2. Adanya kesinambungan program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para 

peserta benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait 

Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah. 

  

  

   

  

   

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

  



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

1. Jadwal kegiatan  

2. Biaya Kegiatan 

 

Waktu  Kegiatan  Tempat  
Penanggung 

Jawab  
Ket  

08.00 – 08.30  Registrasi Peserta  KUA Baradatu Ketua Panitia    

08.30 – 09.00  Pembukaan  KUA Baradatu Ketua Panitia    

09.00 – 09.30  Istirahat/Snack  KUA Baradatu Panitia    

09.30 – 11.00  Materi Keluarga 

Sakinah Mawadah Wa 

Rahmah 1 

KUA Baradatu Tim Pelaksana    

11.00 – 12.30  Tanya Jawab   KUA Baradatu Tim Pelaksana    

12.30 – 13.30  ISHOMA  KUA Baradatu Panitia    

13.30 – 15.00  

Materi Keluarga 

Sakinah Mawadah Wa 

Rahmah 2 

KUA Baradatu 

Tim Pelaksana    

15.00 – 16.30  Tanya Jawab KUA Baradatu Tim Pelaksana    

16.30 – 17.00  Istirahat/Snack  KUA Baradatu Panitia    

17.00  Penutupan  KUA Baradatu Tim Pelaksana    

  

  

No Komponen Biaya yang diusulkan 

1 Instructor Honorarium Rp. 1.500.000 

2 Snack & Makan 10 orang Rp. 1.000.000 

3 Transportasi Rp.    150.000 

4 Bahan ajar & Alat praktik Rp.    250.000 

5 Bahan habis pakai Rp.    150.000 

6 Banner & Adm Rp.    300.000 

7 Akomodasi Rp.    450.000 

8 Pembuatan Laporan Rp.    400.000 

9 Sewa Meja, TIKAR, KURSI Rp.    450.000 

10 Biaya kebersihan Rp.    150.000 

11 Sewa Speaker Rp.    200.000 

 TOTAL Rp. 5.000.000 

 

 


