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NOTA PEMBIMBING







MOTTO

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض
Artinya:
71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain.1 (Qs. At-Taubah : 71)

1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim danTerjemahnya, Semarang, PT. Karya

Toha Putra, 2002, hlm. 198



KATA PENGANTAR

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الدنیا والدین, والصالة والسالم على سید االنبیاء  الحمد هللا رب العا لمین, وبھ نستعین على امور

والمرسلین, وعلى الھ وصحبھ اجمعین.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat,

taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua tanpa pilih kasih. Shalawat

serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, serta

keluarga dan sahabatnya semua.

Puji Syukur penulis haturkan atas segala limpahan karunia-Nya, hanya

karena Allah segala sesuatu terjadi hanya dengan izin-Nya segala yang kita

inginkan dapat terwujud. Manusia hanya berusaha, sedang yang berkehendak dan

menentukan hanya Allah semata. Dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di KUA

kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan” yang disusun untuk memenuhi

syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) di Fakultas Agama Islam

Program Studi Syari’ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan baik dari segi metodologi, isi, maupun bahasanya. Untuk itu

penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Penulis menyadari, terealisasinya penulisan skripsi ini tidaklah atas kerja

keras penulis saja, melainkan atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak,

akhirnya beberapa hambatan dapat dilewati. Oleh karena itu, penulis



mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

kelancaran penulisan skripsi ini dengan tulus, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis: Bapak Matni dan Ibu Rokhimah yang telah

memberikan segalanya terutama do’a, perhatian, nasehat, bimbingan,

dukungan, serta memberi semangat kepada penulis agar menjadi orang

berhasil dalam studinya. Semoga dengan ini bisa menjadikan suatu

kebanggaan bagi keduanya.

2. Istri tercinta penulis: Rifqiyatur Rahmah yang selalu mendo’akan, perhatian,

menginspirasi, memberikan motivasi, serta menemani penulis dalam

menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

3. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Drs. Yasin Arif S, SH., MH, selaku Wali Dosen yang dengan sabar

memberikan motivasi kepada penulis supaya menjadi orang berhasil.

6. Bapak Anis Tyas Kuncoro selaku sekertaris jurusan Syari’ah yang

memberikan kemudahan untuk para mahasiswa syari’ah.

7. Bapak Drs. Ahmad Yasin Asy’ari SH., M.SI, selaku dosen pembimbing yang

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk

membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dalam meneliti,

mengoreksi, dan memberikan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan

skripsi ini.



8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah Universitas

Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membekali ilmu pengetahuan,

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Universitas dan Agama Islam yang

telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini.

10. Petugas TU yang telah memberikan layanan dan banyak membantu penulis

dalam hal administrasi.

11. Pimpinan (Bapak H. Nur Kholis S.Ag, M.H) dan karyawan KUA kecamatan

Tegowanu Kabupaten Grobogan yang telah banyak membantu penulis dalam

mengumpulkan berbagai data-data dan memberikan informasi yang

diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kedua mertua penulis: Bapak Zaini dan Ibu Mutoharoh yang telah banyak

memberikan do’a dan nasehat.

13. Adik-adik penulis: Masfuriyah serta suaminya Sukiman, Fatkhurrohman serta

istrinya wahyu dwi Purwanti, Muhammad Khoirur Roziqin, Muhammad
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