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NOTA PEMBIMBING 

Hal.  : Naskah Skripsi 

Lamp. : 2 (dua) Exemplar 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

 Universitas Islam Sultan Agung 

 Di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam 

rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan 

Skripsi: 

Judul : Pandangan Tokoh Agama Desa Jatirogo Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak Mengenai Jatuhnya Ikrar Talak di Luar 

Sidang Pengadilan Agama 

Oleh   : Ulfatul Khasanah 

NIM   : 30501502756 

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan 

(di-munaqasah-kan). 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Pembimbing I 

 

Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag 

Semarang, 11 Maret 2019  

Pembimbing II 

 

M. Choirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI 
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MOTTO 

 اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَل  ۗ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر اللَِّه 
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenteram.” (Q.S ar-Ra’d [13]: 28) 

 

 

 اْلُمتَ وَكِِّليَ  ُيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  اللَِّه  فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى.....

“...Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka ber-tawakal-

lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepada-Nya.” (Q.S ali-Imran [3]: 159) 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحََِٰن الرَِّحيمِ 

Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang Maha 

Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah menciptakan segala kenikmatan untuk 

hambanya  sehingga kita mampu menjalankan segala tugas yang telah Dia 

amanatkan untuk kita semua. Dialah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, 

hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pandangan Tokoh Agama Desa Jatirogo Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak Mengenai Jatuhnya Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama”. 

Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, 

Nabi akhir az-zaman, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Saw. yang berkatnya 

telah merubah dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang yang penuh 

dengan kemajuan sekarang ini. 

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S1) dalam ilmu Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

dalam penyusunannya untuk menghasilkan tulisan yang terbaik. Akan tetapi, 

karenan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka skripsi ini 

jauh dari kata sempurna. Apabila dalam pengerjaan skripsi ini tanpa adanya 

bantuan serta ulur tangan dari berbagai pihak maka skripsi ini akan sulit untuk 
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diselesaikan. Oleh karena itu, dengan terselesainya skripsi ini, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Ibu Khamdanah dan Bapak 

Muhammad Saroni yang senantiasa mendoakan dan memberikan 

dukungan baik secara moril maupun material kapada penulis, yang 

telah lelah dan letih bekerja hanya untuk membahagiakan anak-

anaknya, yang telah menjadi motivasi bagi penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kepada Ir. H. Prabowo Setyawan, MT., Ph. D. selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta 

jajarannya. 

3. Kepada Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang beserta jajarannya. 

4. Kepada Noviani Ardi, S.Fil, M.IRKH selaku Ketua Jurusan Syari’ah 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang beserta jajarannya. 

5. Kepada Muchamad Coirun Nizar, S.HI., Shum., M.HI. selaku Dosen 

Pembimbing yang juga Wali Dosen dari penulis, yang selalu bersedia 

meluangkan waktu, memberikan ilmu, mencurahkan tenaga dan 

pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 



 
 

ix 
 

6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Agama Islam 

Jurusan Syari’ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan bekal ilmu tersebut. 

7. Kepada keluarga dan saudara saya yang selalu memberikan dukungan 

baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kepada sahabat-sahabat saya: Chuni, Wiwin, Nikmah, Ulfah Nur yang 

senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama masa 

perkuliahan dan selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan 

support kepada penulis dalam menyelesaikan studinya. 

9. Kepada teman UKM TAEKWONDO, IKSADA-SA, SEMA-PT 

periode 2017-2018 yang telah menemani selama belajar di 

UNISSULA, yang telah membantu baik pikiran dan tenaga serta selalu 

memberikan support kepada penulis dalam masa studinya. 

10. Kepada teman-teman Fakultas Agama Islam prodi Syari’ah angkatan 

2015, terimakasih atas kerjasama dan kekompakan yang diberikan 

selama menjalani masa perkuliahan. 

11. Kepada karyawan kantor Balai desa Jatirogo Kecamatan Bonang serta 

tokoh agama desa Jatirogo yang telah menyisakan waktu luangnya dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan mendaki yang telah memberikan 

banyak waktu bagi penulis disaat mengalami masa-masa lelah akan 
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kesibukan dan berbagai tugas yang ada, yang selalu memberikan 

dukungan agar semangat dalam menyelesaikan studinya. 

13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Atas bantuan dan kehendak Allah SWT lah penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan tepat waktu. 

Atas keterbatasan penulis dan segala kekurangan yang ada dalam skripsi 

ini penulis menghaturkan maaf dan sangat mengharapkan tegur sapa dan kritik 

yang membangun dari pembaca. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat 

kepada kita semua. Amin. 

 

Semarang, 11 Maret 2019 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 


