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ABSTRAK 

 Dea Sabrina: NIM 30501402627 “Tinjauan Maslahah Terhadap Tes 

Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengntin Serta Urgensinya Terhadap 

Kehrmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai KUA dan Bidan Puskesmas di 

Kecamatan Ngaliyan Semarang)”. Dalam persyaratan di KUA terdapat syarat bahwa 

calon pengantin wajib melampirkan surat bukti imunisasi TT. Hal tersebut dinamakan 

dengan tes kesehatan pra nikah.Adanya tes kesehatan tersebut adalah berdasarkan 

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan 

Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 

Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Ngaliyan dan Puskesmas Tambak Aji Semarang. Adapun metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan carawawancara dan dokumentasi.Subjek dari penelitian ini 

adalah 4 pegawai KUA dan 2 bidan Puskesmas yang dapat memberikan informasi 

terkait tentang tes kesehatan pra nikah. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tes kesehatan pra nikah 

merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah 

tangga.Karena dengan diadakannya tes kesehatan pra nikah dapat diketahui riwayat 

penyakit calon pengantin. Sehingga dari awal persiapan pernikahan muncul sikap 

terbuka dan jujur satu sama lain. Namun yang disyaratkan oleh KUA hanya imunisasi 

TT saja untuk calon pengantin perempuan.Pada zaman sekarang kasus penyakit 

menular semakin banyak, seharusnya yang disyaratkan oleh KUA tidak hanya suntik 

TT namun rangkaian tes kesehatan lainnya juga.Selain itu tes kesehatan pra nikah 

harusnya disyaratkan juga oleh laki-laki, sehingga menimbulkan rasa adil bagi 

keduanya. 

Kata Kunci: Tes Kesehatan Pra Nikah 
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NOTA PEMBIMBING 

Hal : Naskah Skripsi 

Lamp. : … Eksemplar 

 

Kepada Yth.: 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung 

Di Semarang 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian 

pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi: 

Nama : Dea Sabrina 

NIM :  30501402627 

Judul : Tinjauan Maslahah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah  

BagiKedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai 

KUA dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang) 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan 

(dimunaqasahkan). 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

      Semarang, 16 Febuari 2018 

    Dosen Pembimbing, 

       

 

(Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, MA)  
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NOTA PENGESAHAN 
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MOTTO 

“Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita kenali dan hargai 

sampai mereka telah habis.” – Denis Waitley 

“Jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit.” – De 

Forest Clinton Jarvis 
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DEKLARASI 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi 

material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain. 

3. Seluruh isi skripsiinimenjaditanggungjawabpenuh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Semarang, 14 Februari 2017 

     Penyusun, 

 

 

 DEA SABRINA 

 NIM. 30501402627 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحود هلل خلك اإلًساى علوَ البٍاى, ًسل القرأى بلساى عربً هبٍي, 

والصالة والسالم على الٌبً العربً سٍد ولد أدم وخاتن اًَبٍاء 

 والورسلٍي, وعلى الَ وصحبَ اجوعٍي. اهابعد  

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

skripsi ini, dengan judul: “TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TES 

KESEHATAN PRA NIKAH BAGI KEDUA CALON PENGANTIN SERTA 

URGENSINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI 

PENDAPAT PEGAWAI KUA DAN BIDAN PUSKESMAS KECAMATAN 

NGALIYAN SEMARANG) ”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penyusun, penyusun telah berusaha 

semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan 

waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka penyusun yakin bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
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Penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa pemulisan skripsi tidak akan 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, penyusun 

mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada: 

1. BapakIr. Prabowo Setyawan, MT., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Soleh M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S. Fil. I. MIRKH Selaku Ketua Jurusan 

Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang.  

4. Bapak Drs. Nur’l Yakin MCH, SH, MHum selaku wali dosen selama 

penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah. 

5. BapakAnis Tyas Kuncoro S.Ag., MA. selaku Pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan dan nasehat, serta dorongan kepada penyusun dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya 

dalam penyelesaian skripsi ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan 

tersendiri penyusun bisa berada di bawah bimbingan bapak dalam menyusun 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan selama penyusun belajar di Fakultas Agama Islam 

UNISSULA Semarang. 



 

 

xi 

 

7. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Semarang  

berserta staf yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan 

penelitian dan wawancara serta meluangkan waktu dan memberikan 

kemudahan bagi penyusun dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Kepala Puskesmas Tambak Aji  berserta staf kesehatan yang telah 

memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan 

wawancara serta meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi 

penyusun dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 

9. Dan yang terpenting, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang 

tuatercinta, terima kasih telah membesarkan dan mendidik penyusun dengan 

penuh cinta dan kasih sayang serta mendoakan penyusun hingga dapat 

menyelesaikan studi strata satu. 

10. Moch. Irvan Hasanta yang menjadi teman hidup selalu setia memberikan 

semangat kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi. 

11. Teman-teman penyusun, Syari’ah angkatan 2014 yang telah memberikan 

dorongan dan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan lancar. 

12. Miss Refine selaku pembimbing Bimbingan Belajar Kumon Cinde Raya Barat 

serta kakak-kakak asisten pembimbing lainnya yang telah memberikan 

pengertian dan semangat dalam penyusunan skripsi. 

13. Sahabat-sahabatku Vita, Winda, Tata, Astika, Hanifah, Ira, Inung, Yuli selalu 

menghibur saya dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan.Keadaan ini karena semata-mata karena keterbatasan 

kemampuan yang ada pada diri penyusun, sehingga penyusun mengharapkan saran 

dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca yang budiman. 

Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khusunya 

dan pembaca bagi umumnya. 

 

      Semarang, 14 Febuari 2018 

      Penyusun 

  

 

 

 

 

Dea Sabrina 

 NIM: 30501402627 
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TRANSLITERASI HURUF ARAB KE LATIN 
1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif -- tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ث

sa ṡ ث  es (dengan titik di atas) 

 jim J Je ج

ha ḥ ح  ha (dengan titik di bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dengan ye ش

sad ṣ ص  es (dengan titik di bawah) 

dad ḍ ض  de (dengan titik di bawah) 

ta ṭ ط  te (dengan titik di bawah) 

za ẓ ظ  zet (dengan titik di bawah) 

 ain ...’ koma terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Ki ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ى

 wau W We و

ٍ ha H Ha 

 hamzah ...' apostrof ء

 ya Y Ye ي
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2. Vocal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ fatḥ ah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ ḍ ammah U U 

 

3. Maddah 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َ  ا  َ  ى
fatḥ ahdan alif 

atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

ِ  ى kasrahdan ya ῑ  
i dan garis di 

atas 

ُ  و
ḍ ammahdan 

wawu 
Ū 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Contoh: Penulisan 

 َرْوَضُت اْلَاْطَفاِل
= rauḍ ah al-aṭ fāl 

= rauḍ atul aṭ fāl 

ٌَُت اْلُوٌََّوَرِة ٌْ  اْلَوِد
= al-Madῑ nah al-Munawwarah 

= al-Madῑ natul Munawwarah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Contoh: 

 nazzala = ًََسَل rabbanā = َرَبٌَا

al-ḥ = اْلَحّج ajj اْلِبّر = al-birr 

 



 

 

xv 

 

 


