
 

 

STUDI TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR  

DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah 

 

 

Disusun Oleh : 

AHMAD MUJAB 

NIM : 30501243520 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

FAKULTAS AGAMA ISLAM  

JURUSAN SYARIAH 

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH 

SEMARANG 

2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Hal : Naskah Skipsi 

Lamp : 2 Exemplar 

Kepada : 

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula 

Di Semarang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam 

rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya 

kirimkan skripsi : 

 

Judul  : Studi   Tentang   Dispensasi   Nikah  di  Bawah Umur 

Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 

Oleh  : Ahmad Mujab 

NIM : 30501204352 

 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan  

(di-munaqasah-kan). 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Semarang, 2 Februari 2017 

 

 Pembimbing 

 

 

Drs. A Yasin Asy’ari, SH.,MSI 



 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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DEKLARASI 

 الّرحيم الّرحمن هللا سمب

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain atau diterbitkan  

2. Sekripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

 

 

Semarang, 1 Februari 2017 

Penyusun 

 

Ahmad Mujab 

NIM : 30501202534 
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MOTTO 

 

Hidup di dunia hanya sementara, jadi gunakan dan manfaatkan dengan sebaik-

baiknya. 

Berbuatlah baik pada semua maka insyaallah akan mendapatkan kebaikan pula. 

Bersungguh-sungguhlahlah dalam menggapai sesuatu yang kita cita-citakan, 

insyalah mendapatkan keberhasilan. 

Dan bertaqwalah kepada Tuhan Yang Maga Esa. 
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KATA PENGANTAR 

 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغفُِرهُ، َونَُعوُذ بِاَلِلِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَا َوِمْن َسي   اَئَاِ  إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ

 أَْعَمالِنَا، َمْن يَْهِد هللاُ فاَلَ ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن يُْضلِْل 

ا َعْدُدهُ َوَرُسْولُهُ فاَلَ َهاِدَي لَهُ. أَْشَهُد أَنَّ الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاُ  د    َوْدَدهُ الَ َشِرْيَ  لَهُ َوأَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ

ٍد َصلَّى ا َلِلُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَى آلِِه َوأَْصحَ  بِِه َوَمْن ا. اَللَُّهمَّ َصل  َوَسل ْم َعلَى نَدِي نَا َوَرُسْولِنَا ُمَحمَّ

ا بَْعدُ تَدَِعُهْم بِإِْدَساٍن إِلَى يَْوِم ا ْيِن، أَمَّ لد   

Puji syukur mendalam penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-NYa maka skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur 

Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015” ini kami susun untuk memenuhi 

persyaratan strata-1 (S-1) pada jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Syakhsiyah, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua 

bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama 

penyusunan sekripsi ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut 

kami sampaikan kepada: 

1. Bapak Anis Malik Thoha, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Unissula Semarang. 

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

Agama Islam Unissula Semarang. 

3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A., selaku ketua jurusan Syari’ah 

Fakultas Agama Islam Unissula Semarang. 
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4. Bapak Drs. A. Yasin Asy’ari, SH. M.S.I selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing dalam penyusunan sekripsi ini. 

5. Bapak Dr. H. Rozihan SH.M.Ag  selaku dosen wali yang telah bersedia 

memberi pengarahan selama penyusun menimba ilmu di Unissula tercinta 

ini. 

6. Seluruh dosen dan karyawan jurusan Syariah, atas ilmu, bimbingan dan 

bantuannya hingga penyusun selesai menyusun sekripsi ini. 

7. Bapak Drs. H Abdul Syukur SH.,MH Selaku wakil ketua Pengadilan 

Agama Ambarawa. 

8. Kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan dan mendidik, serta 

memberikan dukungan dan doa kepada penyusun. 

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Syariah angkatan 2012 yang juga 

banyak membantu penyusun. 

Penulis menyadari bahwa sekripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi 

maupun penyajiannya.Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat 

diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.Terakhir penyusun berharap, 

semoga, sekripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah 

wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun juga. 

 

Semarang, 1 Februari 2017 

 

 

Penyusun 


