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Abstrak 
Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan 
antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia.  
Namun mengacu pada hasil survey di Indonesia, khususnya di Jawa Barat sendiri, 
tingkat perceraian sangat tinggi dari tahun ke tahun. Perbandingan pada tahun 2013 
hingga Oktober 2014  mengalami tingkat angka perceraian hampir mencapai 10% 
terhadap jumlah pernikahan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, 
namun berdasarkan suatu sumber mengatakan bahwa perceraian yang kerap terjadi 
umumnya dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak siap menghadapi tantangan 
yang muncul dalam hidup pernikahan. Ketidaksiapan para pasangan disebabkan 
kurangnya pengetahuan mereka tentang hidup pernikahan, yang sebenarnya memang 
belum mereka jalankan. Sehingga ketidaktahuan ataupun ketidaksiapan mereka pada 
dasarnya dapat dipahami mengingat pengetahuan tentang peran sebagai suami ataupun 
istri memang perlu dipelajari. 
Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa media baru yang memuat informasi-informasi 
mengenai pendidikan pra-nikah sehingga dapat memudahkan dalam membangun 
kesiapan berumah tangga bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Dengan 
demikian jumlah kasus perceraian di Jawa Barat pun dapat berkurang. 
 
Kata kunci: Pra-nikah, Pernikahan, Perceraian, Media Aplikasi 

 
 

1 PENDAHULUAN 
 

Perceraian merupakan suatu masalah yang patut diperhatikan karena angka statistiknya yang selalu 
tinggi dari tahun ke tahun. Angka perceraian di Jawa Barat dari tahun 2012 hingga 2015 terhitung 
tinggi. Tercatat hampir mencapai 10% dibanding jumlah pernikahan. 
 
Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Dari data statistik yang dikeluarkan 
oleh Pengadilan Tinggi Agama Indonesia, faktor utama yang banyak menyumbang kasus perceraian 
adalah masalah ekonomi. Kemudian masalah ketidakharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab 
pun menjadi penyumbang besar dalam terjadinya perceraian. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga 
pada umumnya disebabkan oleh komunikasi yang tidak lancar dari masing-masing pasangan dan 
karena adanya ketidaksiapan dari masing-masing pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah 
tangga. Ketidaksiapan para pasangan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang hidup 
pernikahan, yang sebenarnya memang belum mereka jalankan. Sehingga ketidaktahuan ataupun 
ketidaksiapan mereka pada dasarnya dapat dipahami mengingat pengetahuan tentang peran sebagai 
suami ataupun istri memang perlu dipelajari. 
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Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama adalah dengan menyelenggarakan Pendidikan 
Pra Nikah. Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah bekerja sama dengan BP4 dan dilaksanakan di 
KUA yang ada di tiap kecamatan. Pendidikan Pra Nikah merupakan suatu bentuk pendidikan bagi 
para pasangan yang akan menikah dengan tujuan untuk mempersiapkan pasangan dalam memasuki 
hidup pernikahan. Adapun isi dari Pendidikan Pra Nikah berupa informasi pengetahuan dan pelatihan 
keterampilan dasar terkait dengan aspek-aspek yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan 
agar mampu mempertahankan hidup pernikahan mereka. Peserta Pendidikan Pra Nikah adalah remaja 
dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Namun pada kenyataannya Pendidikan 
Pra Nikah ini belum menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat, banyak wilayah kecamatan yang 
belum menerapkan upaya penyelenggaraan kursus pra nikah tersebut sehingga masih banyak pasangan 
yang belum terpendidikan dengan baik tentang kehidupan pernikahan. 
 
Mengingat pernikahan bukanlah sesuatu hal yang bisa dipandang sebelah mata, dan alasan dominan 
pada pasangan yang akan melakukan pernikahan di usia muda merupakan bentuk dari penjagaan diri 
dari dampak buruk majunya zaman, maka pendidikan pra nikah menjadi penting untuk didapatkan 
oleh tiap-tiap calon pengantin agar dapat mengurangi angka perceraian ke depannya. 
 
Untuk mempermudah calon pengantin dalam mendapatkan materi pendidikan pra nikah, dibutuhkan 
sebuah media yang menyediakan informasi lengkap seputar kehidupan serta permasalahan-
permasalahan yang akan dihadapi saat berumah tangga nanti sehingga calon pengantin akan lebih siap 
untuk membangun rumah tangga dan meminimalisir terjadinya perceraian. 
 
 

2 METODOLOGI 
 
2.1 Studi Literatur 
Studi literatur digunakan untuk mencari referensi teori seputar tinjauan umum yang relevan dengan 
kasus nikah muda seperti defenisi nikah muda itu sendiri, dampak positif dan negatif serta pandangan 
masyarakat tentang hal tersebut yang berdasarkan fakta, norma, agama, sosial dan dari sisi keilmuan 
Desain Komunikasi Visual. 
 
2.2  Observasi dan Kuisioner  
Untuk membuktikan teori yang telah didapatkan melalui studi literatur, observasi perlu dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sehingga dapat diketahui kondisi ideal dari 
permasalahan tersebut. Dan untuk memastikan anggapan masyarakat tentang nikah muda itu sendiri 
perlu diadakan pengisian angket agar tiap-tiap pendapat dapat dipertimbangkan dengan baik. Angket 
tersebut disebar secara online melalui media sosial dan ditujukan kepada target dengan umur yang 
telah ditentukan. 
  
2.3 Wawancara 
Proses pencarian data lebih lanjut dilakukan dengan bertanya langsung kepada narasumber yang 
memiliki kapasitas ilmu serta pengalaman yang terkait dengan permasalahan tersebut. 
 
2.4 Perceraian di Jawa Barat 
Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun 
fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang 
berbeda. Provinsi Jawa Barat, provinsi yang juga paling banyak penduduknya, menjadi provinsi yang 
paling tinggi urutan ketiga di Indonesia dalam angka perceraiannya hingga tahun 2014. Berdasarkan 
data yang ada di Pengadilan Tinggi Agama di Jawa Barat, tercatat terjadi 36.886 kasus perceraian 
hingga Juni 2016. Mayoritas penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. 
Kasus perceraian tertinggi pada bulan Juni 2016 ada di Kabupaten Indramayu sebanyak 587 kasus. 
Tertinggi kedua, Cimahi sebanyak 579 kasus. Posisi ketiga, Kabupaten Sumber sebanyak 533 kasus. 
Sedangkan faktor penyebabnya secara keseluruhan masih di dominasi oleh faktor ekonomi sebanyak 
2.976 kasus. Sedangkan karena faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 1.873 kasus. 
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Pada 2013, angka perceraiannya mencapai 62.184 kasus, pada 2014 naik cukup signifikan hingga 
mencapai 67.129 perkara, pada 2015 naik kembali hingga menjadi sebanyak 70.519 perkara, dan 
hingga September 2016 telah mencapai 39.350 perkara. 
 
2.5 Faktor Penyebab Perceraian 
Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri 
dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka 
tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah 
bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis 
psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian 
menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. 
Faktor utama perceraian masih masalah ekonomi. Di mata istri suami dianggap kurang dalam 
memenuhi nafkah lahir. Sedangkan di mata suami, istri tidak mau bersyukur. Karena salah dalam 
mempersepsi, akhirnya suami dan istri putus dalam komunikasi. Keduanya merasa paling benar. Kalau 
hal ini tidak diselesaikan, ujungnya ada perceraian. 
Namun selain dari faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan rumah tangga pun perlu diperhatikan 
karena angkanya menempati urutan kedua terbesar dalam data statistik yang dikeluarkan oleh 
Pengadilan Tinggi Agama.  
Pengertian dalam penelitian ini bahwa persepsi keharmonisan keluarga adalah proses mengetahui 
terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga yang didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, 
suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan 
diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan keluarga untuk tumbuh dan 
berkembang secara seimbang. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur 
dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh 
pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan 
dapat diciptakan. 
Beberapa faktor yang dapat membuat sebuah keluarga menjadi tidak harmonis, antara lain: 
1. Pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang 

pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. 

2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. 

3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. 

4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. 

5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.  

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak 

dan tidak bisa memberikan kepuasan. 

7. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan dari pasangannya.  

8. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan 

di antara pasangan. 

9. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan 

istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu 

dengan bercerai.  

Pada umumnya, ketidakharmonisan dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dari tiap-tiap 
pasangan. Komunikasi yang baik akan membuat masalah-masalah rumah tangga bisa terselesaikan 
dengan baik. 
Pada kehidupan saat ini, banyak dijumpai pasangan suami istri yang terjebak dalam konflik 
berkepanjangan hanya karena masalah yang sepele. Mereka tidak mampu mengungkapkan keinginan 
dan perasaan secara lugas kepada pasangannya, yang berakibat salah paham dan memicu kemarahan 
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pasangan. Ini menunjukkan komunikasi yang tidak lancar, sehingga dapat berakibat buruk pada 
hubungan suami istri. 
Komunikasi memiliki peran penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Karena keserasian dan 
keharmonisan dan saling pengertian di antara pasangan suami istri itu datang dari sering dan 
banyaknya menjalin komunikasi secara harmonis tanpa batas dalam hal apa saja. 
 
2.6 Pendidikan Pra Nikah 
Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan 
untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan 
pendidikan pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. 
Sampai saat ini pembekalan pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun 
calon pengantin. Padahal dalam pembekalan itu, diajarkan banyak hal yang dapat mendukung 
suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Tindakan perceraian pun diharapkan dapat 
diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah. 
Data Kementerian Agama (2014) menyebutkan, angka perselisihan dan perceraian dalam rentang 
waktu sepuluh tahun terakhir, menunjukkan, dari sekitar 2,2 juta pernikahan  setiap tahunnya, 45 
persen di antaranya terjadi perselisihan, dan 12-15 persen sampai mengalami perceraian. Sementara 
perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan  sosial apabila 
lalai dalam menanggulanginya. 
Pendidikan Pra nikah merupakan suatu bentuk pendidikan bagi para pasangan yang akan menikah 
dengan tujuan untuk mempersiapkan pasangan dalam memasuki hidup pernikahan. Adapun isi dari 
pendidikan pra nikah berupa informasi pengetahuan dan pelatihan keterampilan dasar terkait dengan 
aspek-aspek yang diharapkan dapat memperkuat relasi pasangan agar mampu mempertahankan hidup 
pernikahan mereka. 
Mengacu pada suatu sumber literatur (Olson & DeFrain, 2006) diketahui bahwa perceraian yang kerap 
terjadi umumnya dikarenakan pasangan tersebut tidak siap menghadapi tantangan yang muncul dalam 
hidup pernikahan. Ketidaksiapan para pasangan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang 
hidup pernikahan, yang sebenarnya memang belum mereka jalankan. Sehingga ketidaktahuan ataupun 
ketidaksiapan mereka pada dasarnya dapat dipahami mengingat pengetahuan tentang peran sebagai 
suami ataupun istri memang perlu dipelajari. 
Para pasangan yang telah memutuskan untuk menikah akan mendapat bekal, baik berupa pengetahuan 
seputar hidup pernikahan ataupun keterampilan-keterampilan yang diharapkan dapat dimanfaatkan 
dalam membangun relasi dengan pasangan dan anggota keluarga yang lain. Pengetahuan dan 
ketrampilan tersebut mencakup tujuan dan landasan pernikahan, memahami peran dan tanggung jawab 
sebagai suami atau istri, cara komunikasi yang efektif, resolusi konflik, pengasuhan dan pendidikan 
anak, pengaturan finansial, pengenalan karakter pribadi dan pasangan. Dengan kata lain, pendidikan 
pra nikah diharapkan mampu membantu para pasangan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi 
kehidupan pernikahan yang akan dijalankan oleh para pasangan, sehingga setiap konflik yang muncul 
dapat diatasi dan perceraian pun dapat dihindarkan. 
Pendidikan pra nikah sangat diperlukan sebab upaya menyelamatkan pernikahan sebaiknya tidak 
dilakukan setelah hidup pernikahan itu berjalan  tapi jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Alangkah 
baiknya bila setiap pasangan dengan rasa tanggungjawab atas pilihan hidup yang akan diambil, 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya bagi hidup pernikahan mereka. 
 
 
2.7 Identifikasi Masalah secara Umum 
Permasalahan umum yang dapat dilihat dari latar belakang yang telah disampaikan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Angka perceraian di Jawa Barat berada di urutan ketiga tertinggi dari tahun 2012 hingga 2015. 

Tercatat hampir mencapai 10% dibanding jumlah pernikahan. 

2. Kurangnya pendidikan mengenai kehidupan pernikahan dapat menyebabkan kehidupan rumah 

tangga menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian. 
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3. Menurut Data Statistik Penyebab Perceraian Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Agama menunjukan bahwa faktor ekonomi, ketidak harmonisan dan ketidakadaannya tanggung 

jawab dari pasangan merupakan penyumbang terbesar terjadinya perceraian. 

 
 
2.8 Identifikasi Masalah secara DKV 
Permasalahan DKV yang dapat dilihat dari latar belakang yang telah disampaikan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Media yang menyampaikan ilmu pernikahan yang beredar selama ini kurang berhasil memberikan 

efeknya. Dilihat dari kondisi saat ini, pendidikan pra nikah hanya disalurkan melalui seminar, 

buku-buku karangan atau artikel di internet saja, sehingga masih banyak calon pengantin yang 

terlewat untuk terdidik. Sedangkan pendidikan pra nikah itu sendiri perlu ditanamkan ke setiap 

diri masing-masing calon pengantin untuk membangun dan menguatkan mental mereka dalam 

berumah tangga. 

2. Kementrian Agama bekerjasama dengan KUA di setiap kecamatan untuk menyelenggarakan 

pendidikan pra nikah bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, namun faktanya masih banyak 

wilayah yang belum menerapkan penyelenggaraan pendidikan pra nikah sehingga banyak 

pasangan yang belum terdidik dengan baik. 

 
Keadaan anak muda saat ini menjadi dasar dalam perancangan media yang dibuat, sehingga media ini 
akan menjadi lebih efektif dalam menyampaikan ilmu-ilmu pra nikah. 
 
 

 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Problem Statement 
Tingginya angka perceraian di Jawa Barat dipicu oleh kurangnya kesiapan mental masing-masing 
pasangan sehingga dapat menjadikan kehidupan pernikahan tidak harmonis karena adanya krisis 
akhlak, masalah ekonomi, komunikasi yang tidak lancar, campur tangan orang lain, lingkungan yang 
tidak mendukung, gangguan pihak ketiga dan kekerasan atau penganiayaan. 
 
3.2 Problem Solution 
Meningkatkan kesiapan mental masing-masing calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang 
harmonis sehingga dapat menanggulangi kasus perceraian melalui Pendidikan pra nikah. 
 
3.3 Strategi Komunikasi 
What to Say 
“Keluarga Harmonis terbentuk dari Mental Optimis” 
 
How to Say 
Memberikan informasi dan edukasi kepada calon pengantin mengenai aspek-aspek yang dapat 
membentuk keluarga menjadi harmonis melalui perancangan mobile apps. Informasi yang diberikan 
berupa gambaran-gambaran tentang kehidupan pernikahan sehingga target bias paham dan merasakan 
hal apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan nanti dan bagaimana cara untuk 
menyikapinya. 
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3.4 Audiens 
Demografis 
Pria dan Wanita 
Usia 20-24 tahun 
Kalangan menengah (B+ - B) 
Mahasiswa, Pekerja 
Beragama Islam 
Geografis 
Tinggal di daerah perkotaan di Jawa Barat (Primer) 
Tinggal di daerah perkotaan di Indonesia (Sekunder) 
Teknografis 
Tidak pernah lupa untuk membawa handphone, biasa digunakan untuk update di media sosial. 
Psikografis 
Memiliki jadwal kerja yang padat 
Memiliki sedikit waktu luang untuk bersantai 
Senang pada segala sesuatu yang mudah 
 
3.5 Aplikasi SaMaWa! 

 
Gambar 0-1 Logo Apps 

 
Konsep "SaMaWa!" merupakan sebuah aplikasi edukasi yang ditujukan membantu calon pengantin 
mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahannya nanti. Para calon pengantin diharapkan 
lebih siap secara mental setelah menggunakan aplikasi ini. Dan dengan begitu mereka pun dapat 
menghadapi tantangan kehidupan pernikahan sampai membentuk keluarga yang harmonis.  
Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para calon pengantin tentang kehidupan 
pernikahan yang akan mereka hadapi nanti. 
 

 
Gambar 0-2 Startup Display 
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Gambar 0-3 Login Page 

 

 
Gambar 0-4 Input Basic Information 

 

 
Gambar 0-5 Introduksi 
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Gambar 0-6 Home 

 
 

 
Gambar 0-7 Direktori Pendidikan Pra Nikah 
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Gambar 0-8 Direktori Tips Hari Pernikahan 

 
3.6 Aplikasi Media 

 

 
Gambar 0-9 Aplikasi Media 

 
 
 

KESIMPULAN 
 
Memiliki keluarga yang harmonis merupakan dambaan dari setiap pasangan yang akan menikah. Hal 
tersebut haruslah didukung dengan kesiapan mental yang baik. Pasangan yang memiliki kesiapan 
mental yang kuat akan mampu menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dengan baik sehingga 
dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian. Pendidikan pra nikah memiliki tujuan untuk 
mengedukasi calon pengantin agar memiliki kesiapan mental yang baik sehingga mereka dapat 
menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan membentuk keluarga yang harmonis. 
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 SARAN 

 
Konten gambaran tentang kehidupan pernikahan alangkah baiknya menampilkan fitur sesuai realita 
(negative facts) kepada pengguna. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kepahaman dalam diri mereka 
bahwa kehidupan pernikahan tidaklah selalu indah dan hal tersebut pun harus dapat ditanggulangi. 
Kemudian menyajikan materi yang berbeda dengan yang program pemerintah laksanakan untuk 
menghindari informasi ganda. 
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