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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan menyerah karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan“

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini

kupersembahkan untuk:

1. Bapak Jamil Kamil dan Ibu Nur Hidayah, selaku

orang tua tercinta yang senantiasa mendukung dalam

segala hal, mendo’akan serta memberikan cinta dan

kasih sayangnya sepenuh hati.

2. Kakakku M. Abid Fillail dan Adikku Lu’luul

Maknun serta keluarga besar yang selalu memberikan

dukungan, semangat, dan do’a yang tidak pernah

putus.

3. Teman-teman Jurusan Syari’ah angkatan 2012 yang

selalu bersama-sama saling membantu untuk

kesuksesan bersama.

4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan

lancar tanpa ada halangaan suatu apapun.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi dapat diselesaikan atas bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih

kepada yang terhormat :

1. Anis Malik Toha,Lc.,MA.,Ph.D selaku rektor UNISSULA Semarang.

2. Drs. Yasin Arief S,SH., MH selaku Dekan Fakultas Agama Islam

3. Anis Tyas Kuncoro,S.Ag.,MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan

dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Pengajar beserta staff di lingkungan Fakultas Agama Islam

UNISSULA Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan staff

administrasi serta staff Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas maupun

Institut yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Sutrisna, SH selaku Ketua KUA Kecamatan Ungaran Timur

Kabupaten Semarang.
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6. Para pegawai KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang

dengan segala kerendahan hati menerima penyusun untuk melakukan

kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo’a serta memberikan restunya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman syariah angkatan 2012 serta pihak-pihak lain yang tidak dapat

kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian penulisan

skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan kemampuan penulis, maka

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-

kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang ditujukan kepada penulis akan

di terima dengan tangan terbuka.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat dan menjadikan sumbangsih dalam kancah peningkatan mutu pendidikan

di masa yang akan datang.

Penyusun

Roro Nurmala Shokhikhah
NIM : 30501202491


