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NOTA PEMBIMBING 

 

Hal :  Naskah Skripsi 

Lamp. :  3 Eksemplar 

 

Kepada : 

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula 

Di Semarang 

 

Bismillahirrahmanirrahin, Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian 

pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi: 

Judul : Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Analisis Pendapat Asatidz 

Pondok Pesantren di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, 

Kabupaten Grobogan) 

Oleh : Siti Romlah 

NIM :  30501402671 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan 

(dimunaqasah-kan). 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Semarang, 6  Februari 2018 
Dosen Pembimbing, 

 

 
 

(H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I) 



 

 

  



 



DEKLARASI 

  بسم هللا الّرمحن الّرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

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

berisi material yang telah di tulis atau di terbitkan oleh penulis lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3. 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 

 

 Semarang, 6 Februari 2018 

Penyusun 

 

 

 

 



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : Siti Romlah 

NIM : 30501402671 

Program Studi : Akhwalus Syakhsiyyah 

Fakultas : Agama Islam 

Alamat Asal : 

 

Jln. Gendong Rt. 04/ 03 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang 

Semarang 

 

No. HP / Email :  0895632605163/ alwamabrukh18@gmail.com                  

 

 

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan 

judul : 

 

Nikah Siri dan Akibat Hukumnya 

(Studi Analisis Pendapat Asatidz ondok Pesantren di Desa Brabo, Kecamatan 

Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan 

 

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan 

Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan 

data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama 

tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.  

  

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada 

pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan 

hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas 

Islam Sultan Agung. 

Semarang, 13 Maret 2018 

Yang menyatakan, 

 
*Coret yang tidak perlu 



MOTTO 

 

ناُكْم ماواد  وَ  عالا ب اي ْ هاا واجا تِِه أاْن خالاقا لاُكْم ِمْن أانْ ُفِسُكْم أاْزوااًجا ِلتاْسُكُنوا ِإلاي ْ َ ًًة واحاَْماً  ِمْن آَيا ْوٍم  ۚ  ٍت ِلقا َيا ِإن  ِف ذاَِٰلكا َلا

 ي ات افاك ُرونا 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang berfikir.” ( QS. Ar Rum: 21) 
  



KATA PENGANTAR 

حابه أمجعني. أما احلمد هللا حب العاملني والصال ًة والسالم على أشرف اَلنبياء واملرسلني وعلى اله وأص

 بعد 

Alhamdulilllahirobil’alamin, Dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, 

penyusun panjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWTYang Maha Rohman dan Maha 

Rohim yang memuliakan manusia dengan segala Ilmu yang melimpah ruwah di muka 

bumi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepangkuan Baginda Nabi 

Agung Muhammad SAW, Nabi penuntun umat dari kegelapan menuju jalan yang 

terang benderang untuk menggapai surga-NYA. Semoga kita senantiasa mendapatkan 

Syafaatnya di yaumul qiyamat nanti. Amin. 

Berkat Rahmat, Hidayah, serta Inayah-NYA sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Nikah Siri dan Akibat 

Hukumnya (Studi Analisis Pendapat ASatidz Pondok pesantren di Desa Brabo 

Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan) yang merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) tanpa adanya suatu halangan apapun. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meyakini tidak dapat menyelesaikannya 

tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penyusun hendak mengucapkan terima kasih yang setulus- tulusnya 

kepada: 

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

Islam Universitas Islam Sultan Agung 



2. Bapak Choirun Nizar, SHI, MHI selaku dosen wali yang senantiasa membimbing 

penyususn selama belajar di Unissula dengan baik. 

3. Bapak  H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing, yang senantiasa 

meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan sabar, serta memberikan 

pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Kepada seluruh Dosen FAI, terkhusus dosen Syari’ah jurusan Akhwal As 

Syakhsiyyah yang telah memberikan ilmunya dengan sabar kepada penulis 

selama belajar di UNISSULA, dan kepada jajaran staf TU FAI yang senantiasa 

Memberikan Pelayanan dengan baik terkait Administrasi. 

5. Terkhusus Ayahanda, bapak Toyar dan Ibu Zaenab tercinta terima kasih atas 

segala yang diberikan kepada ananda, atas motivasi, kasih sayang, perhatian, 

bimbingan dan doa ayah ibu, sehingga ananda dapat seperti yang sekarang ini. 

Ananda bangga jadi anak Ayah dan Ibu. 

6. Kepada kakak- kakakku dan terkhusus adikku Khoirul Anwar tercinta terima 

kasih atas semangat, motivasi, dan doa kalian yang selalu diberikan. 

7. Abah Musta’in dan Ibu Siti Muniroh, selaku pengasuh pondok pesantren Daarul 

Qur’an tlogosari kulon, yang senantiasa membimbing dan mengajariku banyak 

berbagai ilmu, semoga ilmu yang ananda dapat selama dipesantren bermanfaat  

serta dapat mencontoh pribadi mulia beliau kelak. Amin 

8. Sahabat- sahabatku Mahasiswa FAI tercinta, khusunya keluarga besar mahasiswa 

syari’ah angkatan 2014, sahabat-sahabatku pondok pesantren Daarul Qur’an 

khususnya Fatikhatul Hidayah dan Mir’atun Nisa, sahabat- sahabatku senasib 



seperjuangan Muhammad Ishaq, Nailul Arzaq, Zakiyyatul Amalia, dan semua 

pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu- persatu maafkan atas segala salah dan khilaf, semoga 

persahabatan kita bermanfaat. Amin 

9. Serta kepada semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu, memotivasi, memberikan masukan, sarannya, sehingga penulisan ini 

selesai dengan baik. 

Penulis berharap, semoga segala bantuan dan upaya yang telah penulis 

dapatkan dari berbagai pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT dan 

selalu dalam lindungan-NYA. Amin 

Akhir kata, dalam penyusunan skripsi ini mohon maaf segala khilaf baik yang 

disengaja maupun tidak. untuk itu kiranya masukan yang membangun semangat jiwa 

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi yang akan datang. harapan penulis, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri terutama, serta pembaca 

semua. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan RahmatNYA untuk kita semua. 

 

Semarang, 6 Februari 2018 

Penyusun, 

 

NIM. 30501402671 

 

 


