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MOTTO 

 

                  

 
Artinya :  

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu. 

 

            

 
Artinya :  

Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. 
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PERSEMBAHAN 

 

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT 

yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku 

sehingga aku mendapatkan kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku 

hingga saat ini 

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka kupersembahkan skripsi ini untuk 

kedua orang tuaku yang senantiasa mencurahkan doa restunya 

adikku, keluarga besar, dan orang-orang yang kusayangi yang telah membantu 

dan memberi dukungannya 

Dari cahaya ilmu-Mu kupersembahkan karya sederhanaku bagi ilmu pengetahuan 

Indonesia 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah atas izin Allah SWT atas seizinya saya diberi kelancaran 

dalam membuat proposal penelitian dan mampu menyelesaikanya.Disini saya 

mengusung tema pengaruh pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga 

sakinah karena melihat perkembangan zaman di lingkungan sekitar daerah saya 

yaitu di Tuban Jawa Timur  lebih tepatnya di Kecamatan saya  banyak pernikahan 

dini yang terjadidi Kecamatan saya baik itu karena hamil duluan maupun tidak, 

Terhadap melihat hal tersebut apakah pernikhan dini mampu membentuk suatu 

keluarga yang sakinah karena pernikahan yang dilalukan pada usia dini cenderung 

kurang matang apabila dilakukan dimana para remaja ini dirasa kurang cukup 

matang untuk melakukan pernikahan. Dan apakah setelah pernikahan tersebut 

pasangan-pasangan ini mampu menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan 

tujuan pernikahan dalam islam. Maka dalam proposal penelitian ini saya akan 

membahas hal-hal tersebut. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya ilmiah tidaklah 

mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini 

terdapat kekurangan, sehingga penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik 

yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. 

Proses penyusunan skripsi initidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai 

dari pengumpulan literatur, analisis data maupun dalam tahap penyusunan. 

Namun dengan semangat tinggi dan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan 

juga bantuan dari berbagai pihak baik material maupun moril akhirnya skripsi ini 
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dapat terselesaikan.Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Anis Malik Toha, Lc., MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 

menyelesaikan studi Strata Satu (S1). 

2. Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta seluruh stafnya yang telah 

menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan lancar. 

3. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MAselaku Ketua Jurusan Syari‟ah Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, dosen wali penyusun serta dosen pembimbing 

penyusun yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penyusun.  

4. Seluruh staf pengajar baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang 

yang teriringi doa dan motivasinya sehingga penyusun selalu optimis dalam 

menggapai kesuksesan hidup di dunia ini. 

6. Teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Syari‟ah Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang angkatan 2013, yang telah mewarnai perjalanan 

hidup penyusun selama kuliah. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan 

ruang, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

Akhirnya penyusun menyadari atas segala keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 

dengan senang hati penyusun menerima saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca yang budiman.  

 

 

 

 

Semarang, 01 Februari 2017 

            

 

 

              Penyusun 

 

 

 

 

  


