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NOTA PEMBIMBING 

 

Hal : Naskah Skripsi 

Lamp. : 2 (Dua) Eksemplar 

Kepada 

Yth.Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung 

Di Semarang 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian 

pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi : 

Nama  : Mohammad Munif 

NIM  : 30501202515 

Judul  :  Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian 

(Study Putusan  Pengadilan Agama Demak Nomor : 

1655/Pdt.G/2015/Pa.Dmk. Tahun 2015) 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan  

(dimunaqasahkan-kan) 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

Semarang, 23 Februari 2017 

               

      Pembimbing  

 

                  ( Dr.HA. Arief Cholil, SH.,M.Ag) 
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PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

                           

                     .    

 

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu 

telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, 

maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. 

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta 

dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.(Q.S. An-Nisa’: 20 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Kementrian Agama RI, Syamil Al-qur’an Terjemah Tafsir Perkata Sygma publishing, 

Bandung,  hal. 81 
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DEKLARASI 

 بسم هللا الرحمن الحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau 

diterbitkan.  

2. Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. 

 

 

 

Semarang, 26 Februari  2017 

     Penulis 

 

 

       Mohammad Munif 

 

           (30501202515) 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan 

penyayang, Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. 

Berkar Rahmat, taufiq dan hidayah-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan Skripsi 

yang berjudul: “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian 

(Study Putusan  Pengadilan Agama Demak Nomor : 1655/Pdt.G/2015/Pa.Dmk. 

Tahun 2015) 

” Sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi  Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 

Dengan segala daya dan kemampuan, penyusun telah berusaha semaksimal 

mungkin agar dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, penyusun 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh 

penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

sangat penyusun harapkan. 

Selanjutnya skripsi ini tidak akan terselesaikan sedemikian rupa tanpa 

pertolongan Allah SWT dan juga atas bimbingan dan kerjasama, serta dorongan yang 

sangat besar dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin 

menyampaikan rasa penghargaan dan terimakasih kepada yang terhormat : 
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1. Bapak Anis Malik Toha, Lc.,MA.,Ph.D selaku Rektor UNISSULA Semarang. 

2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Bapak Anis Tyas Kuncoro,S.Ag., MA. Selaku Ketua Jurusan Syari’ah, yang rela 

meluangkan pikiran serta tenaga dalam mensukseskan studi penyusun. 

4. Seluruh Dosen FAI khususnya dosen Syari’ah jurusan al-Ahwalasy-Syakhsiyah 

yang telah memberikan ilmunya. 

5. Bapak Dr.HA. Arief Cholil, SH.,M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang 

membimbing penyusun dengan sabar dan penuh perhatian sehingga skripsi ini 

dapat penyusun selesaikan. 

6. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, saudara, dan teman-teman senasib 

seperjuangan yang dengan segala doa, usaha dan seluruh jerih payahnya sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan studi.  

7. Keluarga besar jurusan syari’ah FAI Unissula Angkatan 2012 dan semua pihak 

yang membantu penyusun. Tiada kata lain semoga Allah membalas kebaikan 

kalian semua aamiin.  

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun dan para pembaca pada umumnya. 

Semarang, 26 Februari 2017 

   Penulis 

     Mohammad Munif 

               

 

 (30501202515) 

 


