BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan juga analisa yang

telah

diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang
selaras dengan rumusan masalah yaitu :
1. Kursus pranikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan
tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan
problem keluarga lainnya dan program kursus pranikah masih
bersifat anjuran bukan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak
adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun
tidak mengikuti kursus ini. Dan dengan program sertifikasi
pranikah semua kepala KUA Kabupaten Tegal setuju dengan
program tersebut, dan harapannya ada kejelasan tentang regulasi
yang jelas dan tidak mempersulit calon pengantin. Dan program
sertifikasi pranikah bisa menjadi penyempurna dari bimbingan
pranikah sebelumnya.
2. Urgensi program bimbingan sertifikasi pranikah sangat perlu
karena bimbingan sertifikasi pranikah, tidak hanya tentang
membentuk keluarga sakinah tetapi juga tentang bagaimana
mengatur

ekonomi

keluarga,

dengan

pelatihan

wirausaha

diharapkan calon pengantin bisa menggunakan keahliannya
ataupun bisa mulai berusaha dengan mengajukan kredit usaha
rakyat buat modal awal usaha dan bisa mengurangi angka
perceraian di Indonesia. bimbingan Program sertifikasi pranikah
sangat penting. Diantaranya
a) Adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin
terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga
b) Pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri
c) Adanya keahlian yang dimiliki oleh calon pengantin

59

60

d) Cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang
sakinah
e) Cara mengatasi problem dalam keluarga
f) Pembinaan mental
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan juga analisis, maka peneliti akan
memberikan beberapa saran :
1. Untuk Lembaga Kantor Urusan Agama, semoga ada aturan agar
semua calon pengantin ikut bimbingan pranikah dan calon
pengantin merasa takut jika tidak mengikuti bimbingan pranikah.
2. Bagi calon pengantin sebisa mungkin menyempatkan waktunya
untuk ikut bimbingan pranikah karena bimbingan pranikah sangat
penting buat kedepannya.
3. Bagi pemerintah segera membuat tentang regulasi program
sertifikasi pranikah, karena penyempurnaan bimbingan pranikah
sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, dan
bisa mengurangi perceraian di Indonesia, atau mengoptimalkan
bimbingan pranikah yang sudah berlaku.

