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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akandapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa Ayat : 3) 

 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhan-mu lah engkau berharap”. (Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

 

PERSEMBAHAN : 

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini Saya persembahkan kepada: 

 Tercinta, tersayang, dan terkasih Bapak Sateno, S.H, M.H dan Mama 

Kasminem 

 Almamater tercinta UNISSULA  
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penulis sejak di masa awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini 
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