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MOTTO 

 

ٍْىَُهَما.)اَْخزَ  ُق بَ ُجِل الَ ٌَِجُد َما ٌُْىِفُك َعلَى اَْهِلِه لَاَل : ٌُفَزَّ ًْ الزَّ ٍِْد ْبِه اْلُمَسٍََّب فِ ٍُْد ْبُه مَ َوَعْه َسِع ْىُصْىٍر: َجهُ َسِع

ٍِْد ْبِه اْلُمَسٍَِّب:ُسىَّةٌ؟ فَمَاَل :ُسىَّةٌ. َوَهذَا ُمْزَسلٌ  وَاِد. لَاَل:لُْلُت ِلَسِع ًْ الّزِ لَِىْي(  َعْه ُسْفٍَاَن, َعْه أَبِ  

Artinya : 

 Dari Said bin Al-Musayyib tentang orang suami yang tidak mampu memberi nafkah 

istrinya, ia berkata, “ mereka berdua diceraikan”. (Hadis riwayat Said bin Manshur dari Sufyan 

dari Abuz Zinad, ia berkata, “ aku bertanya kepada Said bin Al-Musayyib, “apakah itu sunnah ? 

dia berkata, „ya, sunnah‟.”hadis ini mursal yang kuat.) 

  



KATA PENGANTAR 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد هللا رب العالمين الصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Tidak lupa Sholawat serta salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para 

sahabatnya serta para pengikutnya. 

Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “ Cerai Gugat karena Suami Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Keluarga di 

Pengadilan Agama tahun 2016 ” sebagai syarat dalam mencapai gelar Studi Strata I jurusan 

syari‟ah. 

Dengan segala daya dan kemampuan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis penyadari bahwa tak ada gading 

yang tak retak, begitulah adanya skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Dengan segala 

kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca. 

Selanjutnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan sedemikian  rupa tanpa pertolongan dari 

Allah SWT dan juga bimbingan dan kerja sama serta dorongan yang sangat besar dari berbagai 

pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Kepada orangtua yang selalu menyanyangi, memberikan do‟a dan senantiasa membantu  

memberikan dorongan moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. Selaku rektor Unissula yang telah memberi 

izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Unissula. 



3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam Unissula 

yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam. 

4. Bapak Mohammad Noviani Ardi,S.Fil,I, MIRKH. selaku Ketua Jurusan Syar‟ah, Fakultas 

Agama Islam. 

5. Bapak H. Tali Tulab S.Ag, MSI., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

6. Bapak H. Tali Tulab S.Ag, MSI., selaku dosen wali yang telah memberi nasehat dan 

pengarahan, serta bapak atau ibu dosen jurusan Syari‟ah Fakultas Agama Islam Unissula 

Semarang yang membekali ilmu pengetahuan yang cukup sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penulis skripsi ini. 

7. Bapak Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. selaku ketua Pengadilan Agama Demak yang telah 

mengijinkan untuk penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Dra. H. Fathiyah selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Demak yang telah membantu 

saya selama penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Kepada segenap keluarga kakak dan adek ku yang selalu mendo‟akan penulis dan membantu 

demi suksesnya belajarku. 

10. Kepada teman seperjuangan wisuda oktober Atik Zakiyah yang selalu membantu dan saling 

menyemangati sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsiku ini. 

11. Kepada teman-teman dekat ku mbak multi, nyi fatin, ulfa, chole, amila, umi. Terima kasih 

sudah membantu doa dan semangat sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsiku ini. 



12. Temanku senasib seperjuangan khususnya angkatan Syari‟ah 2014 dan seperjuangan wisuda 

oktober yang selalu kompak serta selalu memompa semangat penulis dalam penulisan 

skripsi ini. Jazakumullaha Khairan jaza’an katsiran 

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Amin. 

 

Semarang, 10 Oktober  2018 

Penulis 

 

 

Nurul Alifah 

 


