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DEKLARASI 

ِحْیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِ ْسِم ّهللاِ الرَّ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan dengan 

sesungguhnya, bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material 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 Januari 2016 

Penyusun 

 

Yeni Purwati 

NIM: 30501202517 
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MOTTO 

 

  

“... Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S. At-Tahrim: 6) 

 خیر الناس انفعھم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang lebih berguna bagi sesamanya” 
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PERSEMBAHAN 

 

Tulisan sederhana ini ku persembahkan kepada orang-orang yang 

sangat bermakna dalam hidupku, orang-orang yang menjadi 

inspirasiku dan kehadiran mereka tidak akan pernah tergantikan; 

yaitu 

Ayah, Ibu dan Kakakku tercinta 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا 1

 B Be ب 2

 T Te ت 3

 ṡ es dengan titik di atas ث 4

 J Je ج 5

 ḥ ha dengan titik di bawah ح 6

 Kh ka dengan ha خ 7

 D De د 8

 Ż Zet dengan titik di atas ذ 9

 R Er ر 10

 Z Zet ز 11

 S Es س 12

 Sy es dengan ye ش 13

 ṣ es dengan dengan titik di bawah ص 14

 ḍ de dengan dengan titik di bawah ض 15

 ṭ te dengan dengan titik di bawah ط 16

 ẓ zet dengan dengan titik di bawah ظ 17

.... ع 18  koma terbalik di atas 

 G Ge غ 19

 F Ef ف 20

 Q Ki ق 21

 K Ka ك 22

 L El ل 23

 M Em م 24

 N En ن 25
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 W We و 26

 H Ha ھ 27

 Apostrof '.... ء 28

 Y Ye ي 29

 

2. Vocal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd. 

 

a. Vokal Tunggal (Monoftong) 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

1  َ  A Fatḥah 

2  ِ  I Kasrah 

3  ُ  U Ḍammah 

 

b. Vokal Rangkap (Diftong) 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

يْ َ  1  Ai a dengan i 

وْ َ  2  Au a dengan u 

 

c. Vokal Panjang (Madd) 

No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

ي 1 َ  ١َ Ā a dengan garis di atas 

ي 2 ِ  Ī i dengan garis di atas 

و 3 ُ  Ū u dengan garis di atas 
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3. Ta Marbutoh 
 

Contoh 

 المدینة المنورة
al-Mad ī nah al-Munawwarah. 

al-Mad ī natul-Munawwarah 

 روضة األطفال
raudah al-aṭf āli 

raudatul-aṭf āli 

 
4. Syiddah (Tasdid) 

 
Contoh 

 Rabbanā ربّنا

 Nazzala نّزل
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KATA PENGANTAR 

 

وماكنّا لنھتدي لوالان ھدانا هللا الحول والقوة اال با�  الحمد� الذي ھدانا لھدا

من لسانى ة العلي العظیم. رّب اشرح لي صدري ویسرلي أمري واحلل عقد 

 یفقھوا قولى

       Syukur Alhamdulillah penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah 

memberi rahmat dan hidayah kepada penyusun sehingga tersusunlah skripsi yang 

berjudul “Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan 

Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab dan Relevansinya dengan KHI 

Pasal 40 C”. 

      Shalawat serta salam penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah memberikan secerah sinar kepada umat manusia, dimana menjadikan 

umat yang dahulunya gelap menjadi terang. 

      Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari apa yang 

diharapkan, dimana yang seharusnya memberikan kebahagiaan yang diharapkan 

namun tidak dapat memberikan kebahagiaan itu, hal ini tak terlepas dari 

kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penyusun yang terbatas. 

      Terlepas dari kemampuan, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas 

dari beberapa orang yang turut membantu, baik yang bersifat langsung maupun 

tidak langsung. Penyusun tidak dapat membalas kebaikannya terkecuali do’a 

semoga bermanfaat amal mereka, serta ucapan terimakasih kepada: 

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Warno dan Ibu Tarti yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi serta do’anya yang tak kunjung henti 
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kepada penyusun demi kelancaran dan keberhasilan dalam meraih cita-cita 

yang diinginkan; 

2. Kakakku tercinta, Purwanto al-Farizi yang menjadi inspirasiku sekaligus 

telah membiayaiku selama kuliah dan selalu mendo’akan serta memberi 

semangat demi kelancaran tersusunnya skripsi ini; 

3. DR. H. Anis Malik Thaha, MA., Ph.D selaku Rektor  Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 

4. Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Jurusan Syari’ah, 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

6. Drs. H. Arief Cholil, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing atas segenap 

penghargaan, nasihat, ketelitian serta meluangkan waktunya dalam 

penyusunan skripsi ini; 

7. Drs. Yasin Asyari, SH, selaku Biro skripsi Fakultas Agama Islam Jurusan 

Syari’ah Unissula Semarang; 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada 

penyusun selama menempuh studi di Fakultas Agama Islam jurusan 

Syari’ah Unissula Semarang; 

9. Ibu Ahyati dan Mbak Multi selaku petugas Perpustakaan FAI yang selalu 

memfasilitasi buku-buku sebagai referensi terselesaikannya skripsi ini; 

10. Segenap Karyawan TU FAI Unissula yang telah melayani kebutuhan 

Akademik mahasiswa(i); 
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11. Segenap dewan guru Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

Darussalam Deru yang telah memberikan bekal ilmu dan motivasi serta 

dukungannya untuk terselesaikannya skripsi ini; 

12. Keluarga Besar Ibu Hj. Rohmatun yang selalu memberi dukungan dalam 

penyusunan skripsi ini; 

13. Semua teman-teman FAI terutama jurusan Syariah angkatan 2012 yang 

selalu memberikan ide serta semangat demi kelancaran penyusun dalam 

penyusunan skripsi ini; 

14. Seluruh teman-teman HIMA (Himpunan Mahasiswa Asal At-Tanwir) 

Bojonegoro yang telah memberikan semangat demi kelancaran 

penyusunan skripsi ini, dan sukses selalu untuk kakak-kakak HIMA; 

15. Semua teman-teman di Ponpes. Al-Ibriz yang selalu memberi semangat 

hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

      Semoga Allah SWT memberikan hidayah, taufiq, serta inayahnya dan rahmat 

kepada kita semua. Akhirnya kepada Allah jualah penyususn memohon petunjuk 

karena hanya kepada-Nya dapat ditemukan kebenaran, semoga Allah selalu 

meridloi segala langkah dan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua serta dapat 

menjadi bahan masukan bagi para pembaca. 

 

Semarang, 20 Januari 2016 

 

(Yeni Purwati) 

NIM: 30501202517 

 


