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MOTTO

         

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa.(QS  Al Baqarah 2-241)1

1 Q,S. Al Baqarah (2-241)
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Kupersembahkan karya

kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

 Ayahku Juprianto, Ibuku Muslimatun tersayang yang telah menanamkan

keimanan padaku  sejak kecil dengan keteladanan,  doa-doa dan kasih

sayang yang tulus yang selalu mengiringi langkahku.

 Semua keluarga besarku, sahabat-sahabat seperjuangan dan handai

taolan yang selalu memberi semangat padaku.
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KATA PENGANTAR 

        

  

Alhamdulillah Maha Suci bagi Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya, segala puji syukur hanya tercurah kepada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat,taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai 

sebuah kesempurnaan. Namun harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Berkat karunia dan ridho-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yag 

berjudul “Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan) Dalam Menangani Kasus Perceraian PNS di BP4  Kabupaten Pati 

Tahun 2015-2016.” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) pada STAIN 

Kudus.   

Dalam penyusunan  skripsi ini, penulis  banyak  mendapatkan  bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu  penulis  menyampaikan  terima kasih  kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Plt. Ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr Mubasyaraoh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Da’wah STAIN Kudus yang 

telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Yuliyatun, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM. selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 




