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NOTA P EMBIMBING
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PENGESA HAN
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MOTTO

               

       

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya

Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam

dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah

kembalimu.”( QS. Lukman : 14)
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DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi

ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali

terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Februari 2016

Fariha Izzul Muna
NIM: 052112427
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KATA PENGANTAR

ِاالَّ ِبا لَّلِھ َاٌلَحٌمُد ِلّلِھ اّلِذ ٌي َھَدا َنا ِلَھَذاَوَما ُكنَّا ِلَنٌھَتِدَي َلٌوَال َاٌن َھَدا َن الَّلٌھ َال َحٌوَل َوَالُق وََّة 

ُھٌو اَقٌوِلِي  َربِّ اٌشَرٌح ِلٌي َصٌدِرٌي َوَیسٌِّر ِلي َاٌمِرٌي وَاٌحُلٌل ُعٌقَدًة ِمٌن ِلَسا ِني َیٌفَق.َاٌلَعلِّي اٌلعِظٌیم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan

kepandaian kepada kita tentang agama. teriring rasa syukur kehadirat-Nya yang

dengan limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya semata penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas dan melengkapi

syarat dalam mengakhiri program Studi Strata (S1) pada Fakultas Syariah

Universitas Sultan Agung Semarang.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung

Muhammad SAW dengan membawa rahmat bagi seluruh alam untuk menyiarkan

agama Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis sedikit mencoba membahas tentang

Analisis Terhadap Penetapan dispensasi Nikah Pengadilan Agama

Purwodadi Tahun 2014

Dengan selesainya pembahasan skripsi ini, penulis sangat bersyukur dan

terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak mencurahkan tenaga, waktu

dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta saran-sarannya

kepada penulis, mulai dari persiapan sampai dengan selesainya penulisan skripsi

ini, terutama kepada yang terhormat:

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang beserta wakilnya.
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2. Drs. Yasin Arief S, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Ghofar Shiddiq, M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi penyusun

yang dengan ketelitian, ketekunan dan kesabarannya memberikan motivasi,

arahan serta bimbingan kepada penyusun.

4. Drs. Syamsul Arifin SH., MH., selaku Hakim yang memutuskan perkara yang

menjadi objek penelitian dan Dra. Hj. Bahiroh selaku wakil panitera di

pengadilan Agama Purwodadi Yang telah tulus membantu penyusun dalam

memeriksa dan menganalisa berkas penelitian dan memberikan penegetahuan

yang luas kepada penyusun melalui wawancara dan komunikasi yang baik.

5. Segenap dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung khususnya

bpk Tali Tulab, MAg. Selaku dosen Wali yang selalu memberikan

pengarahan kepada penulis dari semester awal hingga akhir semester.

6. Bapak dan Ibu, beserta saudara yang telah memberikan doa, dukungan dan

segala tenaga sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.

7. Suami dan Putri kecilku yang selalu memberikan motivasi, semangat serta

pengertiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Segenap sahabat, teman dekat dan rekan-rekan ahlu syariah 2011 &2012 yang

telah ikut membantu dan memberi motivasi demi kelancaran dan

terselesainya penyusunan skripsi.

Semua pihak tersebut, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT

semoga semua amal kebaikannya memperoleh balasan pahala yang lebih besar

di sisi-Nya. Amin…..
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Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin

sesuai dengan kemampuan penulis. Namun, penulis menyadari kemungkinan

terdapatnya kekurangan dan kekhilafan yang tidak sengaja sehingga masih jauh

dari yang diharapkan, baik saran maupun kritik konstruktif dari semua pihak

demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sehingga mudah-mudahan skripsi

ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin….

Semarang, 22 Februari 2016

Penulis,

Fariha Izzul Muna
Nim. 052112427


