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MOTTO 

                                

                    

“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.” 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang 

telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu menjalankan 

kehidupan berdasarkan kodratnya, dan berkat rahmat Allah dan hidayahnya 

sehingga kita masih bisa berjalan dengan lurus yaitu syariat islam. Dengan  

keagungan-Nya patutlah kita bersyukur dengan segala nikmat yang telah 

diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada nabi 

agung Muhammad saw, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan 

menuju zaman yang terang berderang yaitu islam yang begitu indah dan menjadi 

pedoman hidup sampai akhir zaman. 

 Penyusun mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “STUDI KOMPERATIF 

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI” sebagai syarat 

dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan Syariah. 

 Penulis menyadari keterbatasan yang ada dalam proses menyelesaikan 

skripsi ini banyak melibatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat 

materi maupun non materi. Kami ucapan terimakasih kepada: 

1. Orangtua saya Bapak Mustofa dan Ibu Siti Asiyah yang senantiasa 

mendoakan dan memberikan dukungan dari sejak kecil hingga besar ini dan 

juga awal perkuliahan ini hingga proses penyusunan skripsi. 
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2. Kepada Mas Anwar dan Mbak Wati yang telah memberikan semangat dan 

berusaha membiayai serta mendukung untuk meneruskan pendidikan hingga 

ke jenjang Perguruan Tinggi dengan rasa tulus dan ikhlas. 

3. Kepada saudara-saudari saya tanpa terkecuali beserta keluarga besar saya 

yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Ir. Prabowo Setyawan, MT., Ph.D Selaku Rektor Unissula yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Unissula. 

5. Drs. M. Muhtar Arifin sholeh, M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Unissula, yang telah menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Agama 

Islam. 

6. Mohammad Novini ardi, S.Fil., M.IRKH Selaku Ketua Jurusan Syariah 

Fakultas Agama Islam Unissula, yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis beserta teman-teman seangkatan. 

7. Drs. Ahmad Qodim Suseno, M.Si., Selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan  hingga terselesainya 

penyusunan skripsi ini. 

8. Muchammad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.H.I., Selaku Dosen wali 

yang selalu memberikan dukungan, pengarahan dan nasihat-nasihat, serta 

dosen Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yng telah 

membekali ilmu pengetahuan yang cukup sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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9. Segenap karyawan Fakultas Agama Islam khususnya dan karyawan 

Unissula pada umumnya. 

10. Dan teman-teman Syariah 15  tanpa terkecuali, yang selalu memberikan 

semangat sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Kami ucapkan terimakasih, atas dukungan dan bantuannya dari 

kalian dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mohon maaf apabila selama ini 

saya memiliki salah yang disengaja maupun tidak disengaja. 

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini.  

 

 

 

Semarang, 15 Oktober2018 
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Ulfatun Nikmah 

30501502757 

 

 


