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DEKLARASI

ُ١ثسُ اهلل اٌغ دّٓ اٌغ د
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya,
bahwa:
1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang
terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan

Semarang, 21 Januari 2017
Penulis

Siti Nur Faizah Fadli
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MOTTO

ًَۡٚب أ١َِٕىُٓۡ غ٠َ َِْٓۚ إ١َِٱٌۡأَلۡغَثٚ ِٓۡ٠ٌَِضَٰٛ ٌۡ ٱِٚ َٰٓ أَٔ ُفسِىُُۡ أٍََٝۡ عٌََٛٚ ِٗ ٌٍَِ ََ َضٓاءٙش
ُ َِٓ ثِٲٌۡ ِمسۡط١ََِِٰٛ ْا لُُٛٔٛ ْا وََُِٕٛٓ ءَا٠َِب ٱٌَظُٙ٠ََٰٓأ٠
غٗا١ِْ سَج
َ ٍَُّٛ ْۡ ٱٌٍََٗ وَبَْ ِثَّب َرع
َ ِ ْا فَئُٛۡ ُرعۡغِظَُٚٓۥاْ أٍَٛۡإِْ رَٚ ْۚاٌُٰٛٓ أَْ َرعۡ ِضٌََٜٛٙۡ ْا ٱَُِّٛبۖ َفٍَب رَزَ ِجعٰٙ ِثٌََٝۡٚغٗا فَٲٌٍَُٗ أ١ِفَم
٥٣١
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(surah An-Nisa’ : 135)
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Pengadilan Agama Purwodadi No.1758/Pdt.G/2011/PA.Pwd”. Shalawat serta salam
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasuullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para
pengikutnya.
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Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih
kepada:
1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendo’akan, memberikan dorongan baik
moral maupun material yang tak mungkin terbalas, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M.Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam yang
telah merestui pembahasan judul skripsi ini.
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