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MOTTO 

 

 َوإِن َطآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَتَلُواْ فَأَۡصِلُحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَِإۢن بَغَۡت إِۡحدَٰىُهَما َعلَى ٱۡۡلُۡخَرٰى 

ِِۚ فَِإن فَآَءۡت فَأَۡصِلُحواْ بَۡينَُهَما بِٱۡلعَۡدِل  تِلُواْ ٱلَّتِي تَۡبِغي َحتَّٰى تَِفٓيَء إِلَٰىٓ أَۡمِر ٱّللَّ فَقَٰ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن َوأَۡقسِ   إِنَّ ٱّللَّ
 ُطٓواْۖ

Artinya:  

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat:9).  



  



KATA PENGANTAR 

 

ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُ وْ هُ  َوَنْستَ ْهِدْيِه َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَ نْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ ئَاِت  ِإنَّ اْْلَْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
ا  َُُمَّدا َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه. َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللا وَ َأْشَهُد َأنَّ 
َِِيامَ ةِ  َُُمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمِن اْهَتَدى ِِبَُداُه ِإََل ي َ ْوِِ اْل  َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. اَللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم َوَِبِرْك َعَلى 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam dimana jiwa kita berada 

dalam genggamannya-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan seluruh alam, Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan para 

pengikutnya yang setia dengan sunnahnya hingga akhir zaman. 

Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan 

skripsi yang berjudul : “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan 

Wanita Hamil Tahun 2017 ( Studi Kasus di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 

satu (S1) dalam jurusan Syari’ah tanpa halangan suatu apapun. 

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, dan 

penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada : 

1. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin  Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Seluruh Dosen FAI khususnya dosen Syari’ah jurusan Aḥwal asy-Syakhṣiyyah 

yang telah memberikan ilmunya. 



3. Bapak Drs.H.A.Qodim Suseno,MSI selaku Dosen pembimbing yang 

membimbing penyusun dengan sabar dan penuh perhatian sehingga skripsi ini 

dapat penyusun selesaikan. 

4. Kepada TU FAI yang telah memberikan pelayanan yang berkenaan dengan 

urusan administrasi kepada penyusun. 

5. Tokoh masyarakat desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Terkhusus kepada kedua orang tuaku (Slamet Thalib dan Saidah Maryam) yang 

dengan kecintaan, kesabaran, keikhlasan, dengan segala doa, usaha dan seluruh 

jerih payahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah 

SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. 

7. Keluarga besar  jurusan syari’ah FAI Unissula 2013 dan semua pihak yang tidak 

dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu 

penyusun. Semoga Allah membalas kebaikan anda semua.  

Sebagai akhir kata, penyusun harapkan saran & kritikannya yang 

membangun dalam perbaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa memberi 

manfaat baik bagi penyusun maupun masyarakat pada umumnya. 

 

 


