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MOTTO 

ِّ َرْجِزيًهب ََٔرَجَزْم ِإَنْي َٔاْذُكِس اْسَى َزِثَك   

“Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh 

ketekunan” 

 

(Q.S Al-Muzammil: 8) 

 

ًَ ََٔزْح ََّٕدًح  َُُكْى َي ََٔجَؼَم َثْي َٓب  ُُٕا ِإَنْي َٔاًجب ِنَزْسُك َُْفِسُكْى َأْش ٍْ َأ ٌْ َخَهَق َنُكْى ِي ِّ َأ ٍْ آَيبِر ٌَ ِفي َِٔي ًخ ۚ ِإ

ٌََذِٰنَك َنآَيبٍد  ٍْٕو َيَزَفَكُسٔ ِنَق  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepada-Nya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir” 

(Q.S Ar-Rum: 21) 
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KATA PENGANTAR 

انسحًٍ انسحيى     هللا  ثسى        

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat 

yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya, yakni Allah Swt. Karena 

dengan petunjuknya saya bisa terus berinovasi tiada henti dalam mengerjakan 

skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad  

Quraish Shihab Tentang Poligami” . Shalawat dan salam semoga sampai pada 

sang revolusioner sejati, Nabi besar Muhammad Saw. Manusia pertama yang 

mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan mampu menciptakan 

peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relative singkat. 

Penelitian ini tidak mungkin akan terwujud  tanpa bantuan banyak pihak. 

Oleh karena itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan 

ucapan terima kasih kepada :  

1. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Bapak Drs. Yasin Arief.,SH,MH , Selaku Dekan Fakultas Syariah 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak H. Tali Tullab,   selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 

dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam  

membimbing penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

4. Segenap  dosen  Fakultas  Syari‟ah  Universitas  Islam  Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang,  yang  telah   banyak   berperan   aktif   

dalam   menyumbangkan   ilmu,   wawasan   dan pengetahuannya 

kepada penulis. 

5. Bapak dan Ibu Tercinta untuk Cinta dan dukungan berupa moril 

maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi 

penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan 

restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis. Atas semuanya tiada 

kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan Yang Maha 
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Kuasa selalu melimpahkan Anugerah, rahmat dan kasih sayang-Nya 

kepada kita semua. Amiin. 

6. Sahabat Hati, Mas M.Hatu Anang yang senantiasa ada untuk 

memberikan dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan segala 

macam bantuan terkait penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih atas 

semua yang telah dilakukan, terima kasih telah senantiasa menguatkan 

di kala penulis terpuruk, malas dan sempat merasa tidak mampu 

melakukan apa-apa. 

7. Sahabat-sahabat Program Studi Ahwal Asy- Syakhsiah  terima kasih 

atas segala ukiran hati bertemakan persahabatan yang tulus murni 

sepanjang masa pendidikan di Program Studi Ahwal Asy syakhsiah 

sejak awal hingga selesainya pendidikan. Terima kasih atas segala 

canda, tawa dan tangisan haru serta bahagia yang telah dibagi dan turut 

dirasa. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar.  

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penyelesaian tugas 

akhir ini masih jauh  dari sempurna  karena  keterbatasan  kemampuan,  

pengetahuan,  wawasan  dan pengalaman  penulis.  Untuk  itu  penulis  

sangat  berharap  semoga  dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi 

orang yang membacanya.  

Amin ya rabbal „alamin. 

 

Semarang, 25 September, 2016 

                                                                                   Penyusun  
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