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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Nurul Istiqomah 

Nim : 1440110099 

Jurusan / Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Konseling Islam 

Judul : “Peran Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir 

Pernikahan Dini di KUA Dawe Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus Tahun 2017 ” 

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti atau 

karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk pada sumbernya. 

 

 

 

Kudus, 26 November 2018 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

Nurul Istiqomah 

NIM. 1440110099 
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MOTTO 

                       

Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, Maka sesungguhnya kesungguhan 

itu untuk kebaikan dirinya sendiri, Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q. S Al-Ankabut : 6)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1
 Al-Qur’an, Al-Ankabut ayat 6, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2005), 396. 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah puji dan syukur atas semua nikmat yang telah Allah 

berikan karena atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah 

ini, hingga mampu mempersembahkan karya ini kepada mereka yang 

tercinta. 

 Bapak dan ibu tercinta, (Bapak Sutardi dan Ibu Rofikoh) yang senantiasa 

sabar merawat dan membesarkanku, memberikan dukungan baik meteril 

dan non materil serta tak henti-hentinya mendo’akan setiap langkahku. 

 Kakak dan Adikku (Eka Prasetya Utama dan Annisa Rahmawati) yang 

selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan, serta keluarga besarku 

yang memberikan semangat dan dukungan yang tidak henti. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam rangka 

menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) penulis dapat 

menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir kuliah ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian 

alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta 

kepada seluruh umatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan 

mendapatkan pertolongan (asy-syafa’at al-‘udzma) sari beliau di hari 

kiamat nanti. 

Biidzinillah wa bi’aunillah, skripsi yang berjudul “Peran 

Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA 

Dawe Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”  telah berhasil disusun 

dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Ilmu Dakwah Dan 

Komunikasi di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusun 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan 

penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada : 

1. Dr. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi 

IAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan 

tentang penulisan skripsi. 

3. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan 

bimbingan dan perbaikan dalam menyusun skripsi ini.  



viii 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam 

menyelesaikan studi. 

6. Haryo Guntoro yang selalu membantu penulis dalam segala hal. 

7. Rafika Sanjaya yang mau direpotkan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

8. Teman-teman Kost Dinasty Cantik, Salamah, Ana, Saripe, Dermi, dkk 

yang selalu memberikan keceriaan, dan juga berkeluh kesah. 

9. Kawan-kawan seperjuanganku di kelas BPI C Uhh, PPL, dan KKN 

yang telah memberikan motivasi dan cakrawala pengalaman bagi 

penulis. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan 

penulis. Terlepas dari itu, penulis berharap kehadiran karya ini bermanfaat 

dalam memperkaya wacana intelektual. Dan, penulis senantiasa 

mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

   

     Kudus, 26 November 2018  

      Penulis, 

   

     Nurul Istiqomah 

     NIM. 1440110099  

 

 


