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MOTTO 

 

  إِملَوي ْنهَوا   َو ْن  ے َو ِم ْن  َو َو ٰي ِم ِم 
ْۤ
ُكنُ وْن ُكمْن  َوزْن َوًجا ل ِم َوسْن خَولَوقَو لَوُكمْن   ِم ْن  َون ْنُفسِم

َو  ٰي ٍت ل ِم َووْن ٍت   َو  َوفَوكَّمُ  ْن َو  لِم َو  َو ۚ  إِم َّم  ِم  ٰي
نَوُكمْن  َّموَو َّمً   َو َو ْنَوً ۚ   َوجَو َو َو   َوي ْن

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”. 

(QS Ar-Ruum/30:21)  
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah wa syukurillah puji syukur atas kehadirat 

Allah Swt, yang mana telah memberi rahmat hidayah serta 

kenikmatan kesehatan, keimanan, dan ketaqwaan sehingga saya 

dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Ucapan puji syukur 

dan ucapan terimakasih,  Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Sukamto dan Ibu Suparmi 

tercinta yang selalu mendo’akan dan selalu mendukungku 

dalam do’a dan telah berjuang keras untuk membesarkan, 

mendidik dan selalu memberikan semangat kasih sayang serta 

pengorbanan. 

2. Saudaraku Taufiq Prasetyono yang telah menjadi kakak yang 

bijaksana selalu memberi motivasi dan mengarahkan dalam 

kebaikan. 

3. Bapak H. Fu’ad Riyadi, Lc., M.Ag yang selalu sabar dan 

membimbingku serta dengan sabar meluangkan waktu serta 

tenaganya dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Mukhlis, S.Ag,M.Pd.I yang telah memberikan 

dukungan dan memberikan ijin penelitian pada skripsi ini. 

5. Semua teman-teman khususnya kelas HKI A angkatan 2017 

yang telah menemani dan yang selalu membantu memberi 

semangat dan motivasi sampai saat ini, dan terimakasih telah 

menjadi kawan dalam menimba ilmu di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

6. Buat seluruh kawan-kawan UKM LDK IAIN Kudus yang 

sudah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak kan 

terlupakan. 

7. Buat   seluruh kawan-kawan KKN-IK DR 123 yang telah 

menambah cerita hidupku menjadi lebih berwarna. 

8. Teman-teman yang sudah menemani disegala kondisi yang 

tergabung dalam The Kontrakan Barokah Jaya. 

9. Sahabat-sahabat yang turut memberikan semangat dan do’a 

yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

Saya mengucapkan terimakasih untuk semua pihak dan 

Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur pada-Mu 

Allah SWT. Tuhan semesta alam atas segala rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya yang tiada batasnya sehingga tugas akhir ini dapat 

saya selesaikan tepat waktu dengan semangat pantang menyerah 

berkat limpahan cinta dan kasih sayang-Mu. Sholawat serta salam 

selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, 

yang telah mengajarkan ilmu tuntunan iman dan taqwa. 

Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi 

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang 

Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakiah di 

KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan” skripsi ini telah 

disusun dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1). Skripsi ini jauh dari kata 

sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan demikian karena 

kurangnya pengetahuan dan keterbatasan kemampuan penulis. 

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini 

tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan saran dan ilmu 

dari berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu 

peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

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

telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas 

Syariah IAIN Kudus. 

3. H. Fu’ad Riyadi, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Islam dan selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waku, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih sebesar-besarnya atas banyak ilmu yang telah 

diberikan, semoga selalu diberikan kesehatan dan 

keberkahan. 

4. Segenap Bapak/Ibu dosen serta staf pengajar kampus 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah banyak 

memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Kepada segenap Civitas Akademika Prodi Hukum 

Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan 

pengetahuan selama perkuliahan. 

6. Bapak Mukhlis, S.Ag,M.Pd.I selaku Kepala KUA 

Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan beserta staf-

stafnya yang telah memberikan dukungan dan memberikan 

ijin penelitian pada skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu tercinta serta seluruh anggota keluarga yang 

telah memberikan dukungan dan dorongan baik moril 

maupun materiil sehingga dapat memperlancar dan 

menghantarkan dalam kesuksesan studi peneliti. 

8. Kawan-kawan seperjuangan yang selalu membangkitkan 

semangat untuk lebih aktif, kreatif, giat serta berfikir maju 

selama belajar bersama di Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT 

dengan balasan yang sebaik-baiknya, penulis berharap skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan 

skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 17 Mei 2021 

Penulis 
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