


ABSTRAK 
 
 
  
 BP4 mengambil peranan yang sangat diperlukan dalam menangani segala sesuatu 
yang berkaitan dengan masalah keluarga, yaitu pasangan pranikah dalam keluarga. Rumah 
tangga yang harmonis harus disertai dengan keutuhan keluarga yang tenteram dan tidak 
saling bermusuhan. Peran keluarga yang paling prinsip adalah mengajarkan pendidikan 
agama kepada anak, bukan hanya dari segi ritual belaka, tetapi juga ditekankan pada 
penyadaran untuk membentuk moral dan etika. Untuk mewujudkan semua itu, orang tua 
harus bertanggung jawab menanamkan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak,  
karena ditangan merekalah tongkat estafet risalah perjuangan bangsa, Negara dan agama akan 
diberikan. 
 
 Subyek dalam penelitian ini adalah Pengurus BP4 Kabupaten Kudus, dan Korp 
Penasehatan. Metode pengumpulan datanya melalui  metode interview, metode observasi, 
dan metode dokumentasi. Dalam menganalisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif. 
 
 Keberadaan BP4 di Kantor Departemen Agama mempunyai tugas pokok di bidang 
penasehatan perkawinan, yakni menyelenggaraka sebagian tugas di bidang pembinaan agama 
Islam. Dalam melaksanakan bimbingan pranikah BP4 telah menjalankan peran dan 
kewajibannya menyelenggarakan penasehatan perkawinan dan konsultasi dimana yang 
menjadi konselor adalah pengurus BP4, dan menjadi sasaran adalah calon pengantin. Adapun 
factor penghambatnya adalah adanya anggapan yang sempit dari  masyarakat tentang BP4, 
yang  hanya melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja, sehingga masyarakat enggan 
datang ke kantor BP4 untuk mengadukan masalah penasehatan. Faktor pendukungnya  adalah 
sarana kantor yang ditempati di Kota Kudus yang strategis, mudah dijangkau dan dikenal 
masyarakat luas, adanya hubungan kerja yang baik antara pengurus dan anggota di 
lingkungan kantor, dan adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi terkait. 
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