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NOTA PEMBIMBING  

 

 

Hal : Naskah Skripsi. 

Lamp : 1(satu) 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 Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan 

Agama Ambarawa  Tahun 2015” 

Oleh :  Nujum Mulaili 

NIM :  3050130287 

 

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-

munaqasah-kan). 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

  Semarang, 27 Februari 2017 

 

Pembimbing I  Pembimbing II   

   

 

 

(Anis Tyas Kuncoro S.Ag, M.A) (H. Tali Tulab S.Ag., M.SI) 
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DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi 

ini tdak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga 

skripsi tidak berisi satupun pikiran-ikiran orang lain, kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.  

 

Semarang,  27 Februari 2017 

Deklarator, 

 

 

Nujum Mulaili 

NIM: 30501302587 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO 

ِٗ َخ١ًْشا َوِض١ًْشا  ًَ اهلُل ِف١ْ ٠ََْٚجَع ُ٘ٛا َش١ْئًب  ْْ َرْىَش َٝ َأ َٓ َفَعغ ُ٘ ُّٛ ُْ٘ز ْْ َوِش  َفِئ

Artinya: “… Bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak” (Qs. An-Nisa’:19) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Tiada hal yang paling indah dan berharga 

Kecuali rasa syukur kepada Allah sang maha 

pencipta 

 

Skripsi ini peneliti perembahkan untuk: 

Ayahanda, Ibunda, kakak, adik dan orang 

tercinta. 

Serta almamater tercinta Jurusan Syari’ah 

UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 

rahmat, hidayah, bantuan, dan kenikmatan-Nya yang begitu besar sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Tentang Faktor 

Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Ambarawa  Tahun 2015”. Shalawat 

dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, kelurga, 

sahabat, Serta segenap anusia yang senantiasa setia mengikuti beliau hingga akhir 

zaman.  

Dalam proses penyusuan skrpsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan 

peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran, maupun lainnya. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebsar-besarnya kepada: 

1. DR. Anis Malik Thoha, selaku rektor UNISSULA beserta para wakilnya. 

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

UNISSULA yang telah memberikan izin penelitian kepada peniliti 

3. Anis Tyas Kuncoro S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia membimbing peneliti dengan sabar, penuh ketelitian dan kejelian 

dalam proses penyusuan skripsi ini, teimakasih atas bmbingan, motivasi, dan 

saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. 

4. DR. H Ghofar Shidiq M.Ag., selaku wali dosen yang telah memberikan 

saran-saran yang baik selama masa perkuliahan hingga penulisa skripsi. 

5. Segenap Dosen jurusan syari‟ah UNISSULA semarang, terima kasih yang tak 

terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini. 
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6. Seluruh karyawan TU FAI, perpustakaan UNISSULA dan perpustakaan 

Fakultas Agama Islam, terima kasih banyak atas pelayanan dan pinjaman 

bukunya. 

7. Drs. H. Hamdani SH selaku ketua Pengadilan Agama Ambarawa yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan 

Agama Ambarawa. 

8. Drs. Drs. Sapari, MSI selaku hakim pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya kepada peneliti selama proses penelitian ini. 

9. Segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Ambarawa yang telah 

memberikan izin kepada peneliti dan membantu peneliti dalam mendapatkan 

data terutama Drs. Widad, Hj. Robikah Maskimayah, SH., 

10. Keluarga peneliti, Bapak Rondi, Ibu Nur Khamdanah, yang selalu memberi 

cinta kasih sayang serta dorongan baik materiil maupun moril sehingga 

penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Dan juga kakak Aminudin 

terimasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Dan adek Ji‟natul Mafuza 

yang telah memberikan semangat bagi peneliti untuk terus memberikan 

contoh yang baik sebagai kakak. Dan untuk orang terkasih yang jauh 

keberadaanya, terimakasih atas semangat dan motivasinya. 

11. Teman-teman syariah angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan dan 

motivasinya. 

12. Keluarga besar Attaubah dan PP. As Sa‟adah Ibu Khoiriyah Thomafi, 

terimakah atas motivasinya. 

13. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh 

dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amiin. Peneliti telah 

berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penelit 

sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri peneliti. Untuk itu 

peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

Semarang, 26 Februari 2017 

Peneliti, 

 

 

Nujum Mulaili 

NIM. 30501302587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


