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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Indah Puspita Sari NIM 1720110031 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

 Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini 

 

Kudus, 9 September 2021 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

Indah Puspita Sari 

  NIM 1720110031 
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MOTTO 

 

                

                     

         

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimkanlah hakam (juru 

pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 

hakam itu beraksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri 

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal” (Q.S. An-Nisa‟ : 35). 
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PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan nikmat kesehatan, umur, dan rezeki kepada 

hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri 

tauladan bagi kita semua umat islam. Karya tulis ini hasil jerih 

payah penulis dalam menempuh pendidikan di IAIN Kudus, 

dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi yang 

sederhana ini untuk : 

1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih karena telah 

senantiasa mendoakan, mendidik mendukung, dan 

memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang 

membanggakan orang tua dan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

2. Kakak-kakakku, mas Ahmad Subandi dan mas Ahmad 

Noor Efendi; serta adik-adiku tersayang, Nofita Sari 

dan Diyah Ayu Nengrum, yang telah mendoakan, 

membantu dan memberikan semangat untukku.  

3. Dosen pembimbing saya Bapak Suhadi, M.S.I., yang 

telah meluangkan waktunya dan dengan sabar 

memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh guru dan dosen saya yang telah mendidik, 

membimbing dan memberikan ilmu kepada saya. 

Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. 

5. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam A ’17 

yang telah memberikan dorongan semangat kepada saya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Rekan-rekan guru di TK Pertiwi Tiga yang telah 

memberikan dukungan demi terselesaikannya skripsi 

ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
tanpa 

tanda 

. M/m و }S{/s ص T/t ت  َ .. A/a 

... N/n ن }D{/d ض Ṡ/ṡ ث  َ  I/i 

. W/w و }T{/t ط J/j ج  َ .. U/u 

 H/h Ma>dd ه }Z{/z ظ }H{/h ح

 <Ba با   ‟A‟/a ء awal „A/‟aع   KH/kh خ

 <Bi ب ي   A/a ء ‟akhir A‟/aع D/d د

 <Bu ب و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Ya>‟ nisbah ف R/r ر

 ف ه ك ي   abb ا ب   Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

ب   K/k ك S/s س  ر 
Rab

b 

ان م   ع 

 ي  

„a>la

miy 

‘Ain/Hamza

h 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 

Vokal 

Rangkap 

ق ر  

 ع  
qara‟a   ع و   ان ف ر 

al-

furu>‟ 
ر    ان ق م 

al-

qam

ar 

ي ر   غ 

 ي  
gairi> 

ء   اء   qara‟a ق ر   ان ق ض 

al-

qad{a

>‟ 

م   انشَّ

 س  

al-

syam

s 

 syai‟un ش ي ئ  

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 

Ta>‟ 

Marbu>thah 

م   م  اندِّي ه  ج   
Jama>luddi

>n 
م  اندِّي ه   م   ج 

Jama>l 

al-di>n 

اع   س 

 ة
sa>‟ah 
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KATA PENGANTAR 

 

 Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah 

SWT atas hidayah serta rahmatnya sehingga skripsi dengan 

judul “Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian 

di Kalangan ASN Tahun 2019 – 2020 (Studi di Badan 

Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Kabupaten Kudus)” dapat penulis selesaikan dengan 

baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga 

Islam dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan 

rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada: 

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

2. Dr. Any Ismayawati., SH., M.Hum., selaku Dekan 

Fakultas Syariah IAIN Kudus. 

3. H. Fuad Riyadi, Lc., M. Ag selaku Kaprodi Hukum 

Keluarga Islam  

4. Bapak Suhadi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya dan dengan sabar 

memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah mendidik, memberikan ilmunya dengan 

baik, serta membantu penulis  selama perkuliahan 

6. Untuk Bapak Drs. H. Shalehudin selaku Kepala Seksi 

Bimas Islam dan Bapak H. Afif Noor, S. Ag selaku 

penasihat BP4 Kabupaten Kudus, serta Bapak H. M. 

Zamroni, S, Sy., yang telah memberikan ijiin observasi 

dan memberikan informasi dalam penelitian ini. 

7. Untuk Kedua orang tua, kakak dan adik tersayang yang 

telah mendoakan, mendukung, memberi kasih sayang, 

serta memberi semangat kepada penulis, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Rekan-rekan mahasiswa HKI A 2017 atas 

kebersamaannya selama ini. 
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9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

selama penelitian dan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih banyak kekurangan. Hal itu dikarenakan keterbatasan 

dari penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan 

penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

bidang hukum keluarga dimasa mendatang. 

 

Kudus, 10 September 2021 

Penulis 

 

 

 

 

Indah Puspita Sari 

NIM 1720110031 

  


