
i 

 

PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH KUA 

PENYULUH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 

PADA REMAJA DALAM MENANGGULANGI 

PERNIKAHAN DINI 

(Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

Tahun 2018-2020) 

 
SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Penyelesaian Tugas Akhir  

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)  

 

Oleh: 

Ifa Rizki Purnama Wati 

NIM 1720110034  

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  

FAKULTAS SYARIAH  

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

TAHUN 2021



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ifa 

Rizki Purnama Wati, NIM. 1720110034, mengatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun 

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 terhadap pernyataan ini.  

 

    Kudus, 06 September 2021 

 

 

 

 

 

 

    Ifa Rizki Purnama Wati 

NIM. 1720110034 
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MOTO 

 

ة ََّنِنُكمََُۡكوَوۡلََ نَّ
ُ
ََۡيَِلََۡٱَإَِلََُعونََيَدََۡأ

ۡ
ََُِمُرونَََويَأ َٱب

ۡ َُروِفََهعَۡل
َۡٱََعوََِنَََهوََۡويَنَۡ ْوَلَ َُهنَكرِ َل

ُ
َۡٱَُهمََُئَِكََوأ  ١٠٤َلُِحونََُهفَۡل

 “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 

dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung”  

(Q.S Al-Imran 3: 104) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi 

maha penyanyang. Yang selalu mengiringi disetiap langkah 

dalam perjuangan mengarungi samudera ilmu tanpa batas.  

Puji Syukur Alhamdulillah, dengan melalui izin-Nya dan 

dengan penuh kerendahan hati, kupersembahakan karya kecil 

ini kepada orang yang senantiasa mendoakan dan memberi 

dukungan dalam mengarungi kehidupan ini : 

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT yang 

hanya karena ridho-Nya semua dapat terjadi.  

2. Yang telah melahirkan dan membesarkan saya, Bapak 

Buseri Al-Ikhsan dan Ibu Zuliyati yang tak henti 

mendoakan dalam setiap sujudnya tanpa batas. 

3. Saudara kandung satu-satunya mbak Eka Lusiana Safitri, 

serta seluruh sanak keluarga bani Kusran dan Bani Subardi 

yang senantiasa memberikan dukungan dan kehangatan.  

4. Kantor Urusan Agama, para tokoh masyarakat, penyuluh 

agama di Kecamatan Mayong dan semua yang telibat dalam 

penelitan ini sehingga penulis dapat merampungkan skripsi 

ini.  

5. Para sahabat dan rekan-rekan organisasi Lembaga Pers 

Mahasiswa (LPM) Paradigma, dewan redaksi 

biliksantri.com, dan IPNU IPPNU Singorojo Wetan yang 

dalam perjalanannya selalu memberikan pelajaran baru 

yang tidak bisa didapat dimanapun.  

6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 yang telah 

mewarnai bahtera menuntut ilmu di bangku perkuliahan. 

7. Dan kepada semua pihak yang bersedia membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu-

persatu. Kebaikan semoga kembali pada yang memberi 

kebaikan.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ب
B/b 

 ش
Sy/sy 

 ؿ
L/l 

 tanpa ا

tanda 

S ص T/t ت {/s{ ـ M/m .  َ .. A/a 

D ض Ṡ/ṡ ث {/d ... N/n ف }  َ  I/i 

T ط J/j ج {/t{ ك W/w .  َ .. U/u 

H ح {/h{ ظ Z {/z{ ق H/h Ma>dd 

 <Ba با   ’A’/a ء A/’a‘ ع   KH/kh خ

ي  A/a ء ’A’/a ع D/d د  <Bi ب 

 <Bu بػ وي  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ؼ R/r ر

 ز
Z/z 

 ؽ
Q/q 

 abb ا ب  
Falaki فػ ل ك ي  

y 

 س
S/s 

 ؾ
K/k 

 ر ب  
Rabb 

ع ال م  
 ي  

‘a >lami
y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 

 Vokal 

Rangkap 

-al اليف ر كيع   qara’a قػ ر ع  

furu >’ 
ر    اليق م 

al-

qama

r 

 <gairi غ ْيي يي 

-al اليق ض اء   qara’a قػ ر ء  

qad{a>’ 

الشَّمي 
 س  

al-

syams 
ييئ    syai’un ش 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 

Ta>’ 
Marbu>thah 

يين   <Jama>luddi َج  ل  الدِّ
n 

يين    َج  ل  الدِّ
Jama>l al-

di>n 
sa س اع ة >’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya. Segala Puji Syukur hanya milik 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, 

serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Rasulullah SAW yang menjadikan cahaya bagi seluruh 

alam.  

Skripsi yang berjudul “Peranan Bimbingan Pranikah 

Bagi Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus di 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020).” Ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (satu) pada Program Studi Hukum Keluarga 

Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus.  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada berbagai pihak, baik yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah berkenan memberikan kontribusi 

pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada:  

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

merestui persembahan skripsi ini.  

2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.  

3. Suhadi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penyusunan 

skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan sehingga dapat mengerjakan 

tugas-tugas kuliah dari awal hingga akhir,  

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini.  
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6. Segenap guru penulis yang telah memberikan pengajaran 

luar biasa selama ini dari ilmu agama hingga umum yang 

tidak bisa penulis sebut satu persatu. 

7. Semua pihak yang telah mendukung, membantu, dan 

membimbing yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.  

Terakhir, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tegur sapa 

yang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik 

sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa 

mendatang. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang 

sebesar besarnya. Semoga karya ini bermanfaat bagi para 

pendidik serta masyarakat pada umumnya.  

 

Kudus, 06 September 2021 

Penulis,  

 

 

 

 

Ifa Rizki Purnama Wati 

NIM: 1720110034 

 

 

 


