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MOTTO 

 

ى َو َوم مًةى َّلْم ُم ْم  ًةى ى َو ُّب َو ى َفَو َفْم َو َو َو ى َو َو ى َو ْم ى ِم ِمى َو ِم َو ًةىاَّل َو ى َفَو َفَو َو َّل ْم ْمى,ى َو ِم َوى اَّل ْم ِم ِنِم رِمجْم ٍقى َو َوخْم خَو َوىصِم ْم ْمى ُم ْم ى َو ْمخِم ْمِنِم  َوقُم ْمى َّلبّمِم

ْيْم ًةى ىسُم ْمطَوم ًةىنَّلصِم ىاَّل ُمنْم َو ْمى ِم ْم ٍقى َو جْم َو ْمىّلّمِم ُمُمْمرَوجَوىصِم ْم

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah 

tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang 

terpuji.Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan 

keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau 

kekuasaan yang menolong.”[Al-Isra:79-80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

ى َو اصّمِم َّل ِمىg َو ْمَو ْم ُمىاِم ِم َوى ى َو اْمِمسْم َو ِم ىدمحم,ىىى اَّل ِم ى َونَفْم َو َو َومى ِم ِم ْم َو ِمى اْمِم ْمَوم ِم َو َو ِم صَو َّل ى َّللَّلُمى َو َو ْم ِمى َوسَو َّلمَوى َونُمصَو ّمِميى َونُم َو ّمِممُمى َو َويىخَوْيْمِمى ْلْم

ى ا ّمِم ْم ِمىى َوىى ٰااِم ِمىى َو َو َوى ى َفَو ْم ِم مٍ ىإِمَلَو ىتَو ِم َو ُممْمىِبِمِمحْم َو م ِم ِمى َو َو ْم .ى َو َّلمى َفَو ْم ُمى,ى َوصْم َو

Puji syukur kehadirat  Allah swt yang sampai saat ini tepatnya pada saat penulis dan 

pembaca membaca skripsi inimasih melimpahkan berbagai macam nikmat diantaranya 

nikmat iman, islam, dan juga kesehatan, yang dengan nikmat-nikmat itu pula proses 

penyusunan skripsi yang berjudul “(ANALISIS TENTANG ALASAN PERMOHONAN 

IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2017-2018)” dapat 

terselesaikan. 

Dalam rangka mendapatkan gelar sarjana (S.1) di Fakultas Agama Islam jurusan 

Syari’ah prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang, maka penulisan, penelitian, serta penyusunan skripsi ini penulis selesaiakan tepat 

pada waktunya. 

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan serta do’a dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis sampaiakan 

terima kasih untuk: 

1. Kedua orang tua penulis bapak H. Moh. Badri dan ibu Hj. Sofiyatun yang telah merawat, 

membesarkan, bekerja keras untuk membiayai pendidikan penulis hingga tingkat 

perguruan tinggi. Tetes hujan yang turun dari langit tidak kalian hiraukan, panasnya terik 

matahari membakar tubuh kalianyang kian renta tak kalian acuhkan, rasa lelah dan sakit 

yang selalu datang namun kalian terus berupaya sekuat tenaga mencari nafkah demi 

kesuksesan penulis. Maka dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, sekali lagi 



penulis persembahkan kebanggaan ini ( skripsi ini) untuk Bapak dan Ibu. Terima Kasih 

Bapak Ibu, atas segala doa, dukungan dan kerja keras kalian, kalianlah inspirasi penulis. 

2. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT. Ph.D Selaku rektor UNISSULA yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk menimba ilmu di UNISSULA. 

3. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya 

yang telah memimpin Fakultas Agama Islam dengan baik dan bijaksana. 

4. Mohammad Noviani Ardi, MIRKH. sebagai Ketua Jurusan Syariah UNISSULA 

Semarang yang telah membimbing penulis selama belajar di sini. 

5. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati, 

ikhlas dan kesabaran memberikan arahan serta petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini 

berjalan lancar. 

6. Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, MSI. sebagai dosen wali dengan segala kebaikan dan 

pengarahannya yang telah menuntun penulis selama belajar di Fakultas Agama Islam 

UNISSULA Semarang ini, serta Bapak dan Ibu dosen jurusan Syari’ah Fakultas Agama 

Islam UNISSULA Semarang yang telah memberikan bekal berbagai macam ilmu 

pengetahuan, baik yang berkaitan dengan penyususnan skripsi maupun tidak, yang 

dengannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Drs. H. Sarmin, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Kendal beserta wakil ketua, para 

hakim, panitera dan wakilnya, beserta seluruh civitas kepegawaian Pengadilan Agama 

Kendal yang tidak bisa penulis sebutkan satu pesatu, yang sudah memberikan izin 

sekaligus membantu dan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

8. Adik dan paman penulis Siti Nur Faizah dan Achmad Dahirin yang sudah memperikan 

inspirasi dan dukungan baik do’a maupun materi.  



9. Temen-temen penulis baik yang seangkatan maupun yang tidak, dan pihak-pihak lain 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

Akhir kata,hanya do’a yang bisa penulis panjatkan kepada Allah swt untuk membalas 

semua kebaikan-kebaikan mereka “Barokallahu fii kum wa Jazakumullah Khairon al-

Jazaa”. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

pada umumnya.  

Semarang,   12 Maret  2019 

Penulis  

 

 

Akhmad Nashrudin 

 

 

 

 


