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NOTA PEMBIMBING 

 

Hal. : Naskah Skripsi 

Lamp. : __2____ Exemplar 

 

Kepada: 

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula 

Di Semarang 

 

 Assalamualaikum Wr.Wb 

 Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam 

rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya ajukan 

skripsi: 

Judul :” Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai 

Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2014” 

Oleh : SYARIF AMRULLOH 

NIM : 30501202535 

 

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan 

(dimunaqosahkan) 

Wassalamu’alikum Wr.Wb 

              Semarang, 26 Februari 2016 

 

 

       Pembimbing I   Pembimbing II 

 

              

     (Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA.)   (H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I) 
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Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2014” 

 

 Oleh  :  SYARIF AMRULLOH 

 NIM  :  30501202535 

 Telah diuji (Munaqosah) dalam sidang Dewan Penguji Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal: 26 

Februari 2016.  

 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Syari’ah. 

         

       Semarang,26 Februari 2016 

      Dewan Penguji: 

     Ketua Sidang,    Sekretaris Sidang 
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Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakaan 

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, 26 Februari 2016 

 Penulis 

 

 

 SYARIF AMRULLOH 
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MOTTO 

فَالنََّجاُح لََنا َحقٌَّة أَتَِيةٌ , َوهلِل َذاَعْت ِمنَّا األَْدِعيَّةُ , ُد ِمنَّا َمْبُدْولَة  َوْلَتُكُن اْْلُُهوْ   

“Ketika usaha kita kerahkan, Kepada Allah lah Do’a kita panjatkan, 

Sesungguhnya kesuksesan adalah hak untuk kita” 
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Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
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