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NOTA PEMBIMBING

Hal.

: Naskah Skripsi.

Lamp. : 1(satu) exemplar.

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula
Di Semarang.
Assalamu‟alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian
pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya Kirimkan Skripsi:
Judul : “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi analisis Di
Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang Tahun 2018)
Oleh : Wan Yik Umar
NIM : 30501502759
Dengan ini saya mohon agar Kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasah-kan).
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.
Semarang, 20 Maret 2019

Pembimbing I

(Dr. H. Ghofar. M.ag.)

Pembimbing II

(M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I)
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PENGESAHAN
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MOTTO

َإِ َذا ُو ِّس َد أاْلَ أٍ ُس إِىَى َغي ِأس أَ أهيِ ِه فَب أّتَ ِظسأ اىسَّب َػت
“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah
terjadinya kiamat” (HR. al Bukhary)

أ
بزفًببِ َسبِّ ِه
ِ بزفًببِ َص ٍَبِّ ِه ٍُ أستَ أقبِالً بِ َشأِّ ِه َػ
ِ َػيَى أاى َؼبقِ ِو أَ أُ يَ ُن أى َُ َػ
"Seseorang yang cerdas harus mengetahui eranya,
menghadapi urusanya, dan ma'rifat kepada Allah"
-KH. Maimoen Zubair-
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DEKLARASI

ِيم
ِ ِب ْس ِم ه
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
ِ الرح
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:
1. skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan
dan
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi
yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2019

Penulis

(Wan Yik Umar)
NIM.30501502759
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KATA PENGANTAR

ِيم
ِ ِب ْس ِم ه
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
ِ الرح
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah swt yang senantiasa
melimpahkan segala nikmat yang tiada terhingga sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian (Studi analisis Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang Tahun
2018)” ini. Shalawat salam kepada Rasul al-Amin senantiasa kita curahkan.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
Penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi tidak
akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, penyusun
mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya kepada:
1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang (Unissula).
2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib., selaku Dekan Fakultas
Agama Islam Unissula beserta jajarannya yang telah mendukung adanya
skripsi ini.
3. Bapak M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku dosen
pembimbing yang telah rela meluangkan waktu serta telah mencurahkan
tenaga dan pikiran demi tercapainya skripsi ini.
4. M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku wali dosen yang telah
memberikan saran-saran yang baik selama masa perkuliahan hingga
penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Unissula yang telah
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujudlah skripsi
ini.
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6. Pimpinan dan para karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas
Agama Islam yang telah memberi layanan kepustakaan yang diperlukan
dalam penyusunan skripsi ini.
7. Majelis hakim dan para staf Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang yang
telah meluangkan waktunya untuk melayani dan memberikan bantuan
dalam mencari data yang berkaitan dengan judul skripsi ini hingga selesai.
8. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendo’akan dan mendukung
cita-cita penulis.
9. Teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah angkatan 2015,
terima kasih untuk kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatannya
selama masa perkuliyahan.
10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu terselesaikannya
skripsi ini.
Tiada imbalan yang dapat penulis berikan selain doa semoga Allah SWT
memberikan imbalan yang jauh lebih baik.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dengan
segala kerendahan hati penulis berharap saran dan kritik demi perbaikan lebih
lanjut.
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