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MOTTO 

 

فَاْجَعْلنِي َكَما إلهى، َكفَانِي َوْخًرا أْن تَكْوَن لِى َرب ًا، َوَكفَانِي ِعزَّ أَْن تَكْوَن لََك َعبًْدا، أَْنَت َكَما أُِرْيُد، 

 تُِرْيد

 

Wahai Tuhanku, cukuplah bagiku kebanggaan bahwasanya engkau menjadi tuhan 

bagiku, dan cukuplah kemuliaan bagiku bahwasanya aku menjadi hamba bagi-Mu. 

Sesungguhnya Engkau seperti yang aku inginkan, maka jadikanlah aku seperti yang 

Engkau inginkan. 

 

  

 



 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

ِ الَّذْي قَْد َوفَّقا     لِْلعْلِم َخْيَر َخْلقِِه َولِلتُّقَى  اْلَحْمُد لِِل 

 َحتَّى نَحْت قُلُْوبُهُْم لِنَْحِوِه     فَِمْن َعظْيِم َشأْنِه لَْم تَْحِوهِ 

اِن      فَأْعِربَْت فِى اْلَحاِن بِاْْلَْلَحانِ فَاُْشِربَْت َمْعنَى َضِمْيِر الشَّ  

الةُ َمَع َسالٍَم ََلئِِق     َعَل النَّبِيِّ أَْفَصِح اْلَخاَلئِقِ   ثُمَّ الصَّ

ٍد َواآلِل َواْْلَْصَحابِ  ْعَرابِ       ُمَحمَّ َمْن أْتقَنُْوا اْلقُْرأَن بِاَْلِ  

Dengan segala kesadaran, Penyusun mengucapkan Puji Syukur kepada Allah Swt. 

Berkat kehendak yang telah Allah berikan, dengan skripsi yang berjudul “AIDS 

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi 

Tentang KHI Pasal 116 E)” dapat Penyusun selesaikan. Sholawat dan Salam Penyusun 

haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga dengan Shalawat dan Salam tersebut, 

Penyusun dapat mengikuti Sunnah-sunnah beliau, dan diberikan syafaat besok dihari 

akhir. Aamiin. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan sangat terima 

kasih kepada: 

 

 



 

 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan., MT. Ph.D., selaku Rektor UNISSULA yang 

mengatur berlangsungnya proses pembelajaran dengan penuh kesabaran. 

2. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA yang telah mengijinkan pembahasan judul skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MY, M.M. Selaku dosen wali yang selalu 

memberikan nasehat dan motivasi yang baik serta memberikan dukungan terhadap 

Penyusun. 

4. Bapak Dr. H. Rozihan S.H., M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah membekali 

berbagai ilmu pengetahuan sehingga Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Pimpinan Universitan dan Fakultas Agama Islam 

UNISSULA, yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam 

penyusuna skripsi. 

7. Orang Tua Tercinta Bapak Nastain dan Ibu Sudaryati, yang tak lupa dengan doa 

yang selalu beliau berikan, dan memberikan dorongan baik berupa moral serta 

material yang tak terhingga. Sehingga penyusun mampu menjalankan studi 

dengan lancar. 

8. K.H. A. Haris Shodaqoh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang, 

yang dengan penuh sabar dan ikhlas selalu mengasuh keseharian dengan tuntunan 

pembelajaran ilmu agama terhadap penyusun. 

 



 

 

9. Mas Nursaid dan Mbak Suci Lestari, kakak yang selalu penyusun cintai, yang 

selalu mengarahkan jalan yang baik dalam penyusunan  skripsi ini terhadap 

penyusun. 

10. Bapak Ibu guru SDN Kedung Uter 02, yang dari mulai awal pembelajaran huruf 

maupun. 

11. Ustadz-ustadzah Madin Al islamiyyah Kedung uter, yang telah memberikan 

pembelajaran pengenalan ilmu agama kepada penyusun. 

12. Bapak- ibu guru MTs dan MA Al-Wathoniyyah, yang dengan sabar, telaten dan 

istiqomah membimbing belajar dan mengajar oleh penyusun hingga sekarang. 

13. Asatidz dan pengurus pondok pesantren Al-Itqon, yang selalu membina, dan 

mengurus penyusun dengan ikhlas hingga tak kenal rasa lelah. 

14. Teman KUPAT (Komunitas Pria Tampan) teman angkatan MA Al-Wathoniyyah, 

yang dengan kebersamaanya membantu menemani mencarikan referensi 

penyusunan skripsi terhadap penyusun. 

15. Sahabat Bany Saulyah teman angkatan Madin Pon-Pes Al-Itqon, yang tidak 

bosan-bosan selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap penyusun. 

16. Sahabat seperjuangan Syariah 2014 yang selalu membangun semangat bareng-

bareng dalam penyusunan skripsi. 

17. Kawan jumpa awal dikampus saat pekan taaruf, kawan-kawan MSJ 52, yang dari 

awal ketemu dikampus hingga akhir dikampus pula selalu kerjasama dalam 

berbagai tugas hingga dapat wisuda bareng. 

Semoga Allah memberikan segala kebaikan, dan jalan keselamatan apa yang 

Allah ridlohi kepada mereka. 



 

 

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

Yang terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat 

bagi penulis dan para pembaca. Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin. 
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