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NOTA PEMBIMBING 

 

Lamp : Eksemplar 

Hal : Naskah Skripsi 

Kepada Yang Terhormat 

Dekan Fakultas Agama Islam 

UNISSULA Semarang 

di-  

tempat 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb 

 Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya 

terhadap skripsi saudara: 

Nama         : ARIF MUSTOFA 

NIM         : 30501302549 

Judul             : Perspektif Tokoh Masyarakat Tentang Pacaran Menuju Perkawinan    

(Studi  di Desa Bukit Harum, Kecamatan Menthobi Raya, ndau, 

Kalimantan Tengah) 

   

 Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan 

(di-munaqasah-kan). 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

 

  





  



MOTTO 

 

                               . 

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang 

pria dan wanita, lalu menjadian kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar kalian saling mengenal (ta‟arofu)…” (QS. Al-Hujurat: 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

ِحْيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم ّللاه

Puji Syukur Alkhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan hidayah, rahmah, dan taufiq-Nya kepada segenap umat 

manusia pada umumnya dan kepada penulis sendiri pada khususnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak ada daya dan upaya dan 

kekuatan melainkan atas ridha Allah SWT. Shalawat serta salam semoga 

terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan 

sahabat-sahabatnya yang telah menyeru, mengajak, dan membina umat Islam ke 

jalan yang diridhai Allah SWT, yaitu syari’at dari agama Islam. 

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya, meskipun masih banyak kekurangan. Bagi penulis, penulisan 

skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis menyadari akan adanya 

banyak kesulitan, rintangan, hambatan serta kendala yang terjadi dalam 

penyusunannya. Juga dengan keterbatasan kemampuan dari penulis skripsi ini 

jauh dari sempurna. 

Dengan demikian penulis tetap bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

dengan terselesaikannya tugas akhir ini sehingga penulis ucapkan terimakasih dan 

memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan 

dan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat: 



1. Bapak H. Anis Malik Toha Lc. Ma. Ph.D selaku rektor UNISSULA yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di 

UNISSULA. 

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

Agama Islam UNISSULA 

3. Bapak Drs. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan. 

4. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis 

serta memotifasi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam khususnya dosen jurusan 

Syari’ah yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Agama Islam yang telah 

memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penulisan 

skripsi ini. 

7. Ayahanda penulis Muh. Amin dan Ibunda penulis Siti Aisyah tercinta beserta 

kakak saya Kosim dan Rochayatun tersayang yang senantiasa memberikan 

dukungan kepada penulis, baik moril maupun materiil. Serta tidak lupa 

seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

senantiasa memberi masukan dan dorongan untuk terselesaikannya tugas ini. 

8. Para Narasumber yang telah rela memberikan waktunya untuk membantu 

dalam meringankan  penulisan skripsi ini. 



9. Teman seperjuangan Syari’ah angkatan 2013 yang tetap selalu solid dalam 

menjalin ukhuwah. 

10. Segenap kerabat dan sahabat yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-

persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan sekripsi  ini. 

11. Terkhusus adik keponakan saya Ary Hidayati, S.H yang terus memberi 

motivasi dan membantu dalam pengerjaan penulisan ini.  

Penulis tidak mungkin membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau 

curahkan, namun hanya ribuan terimakasih dan iringan doa’a yang mampu 

penulis sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan dibalas dengan yang setimpal 

dan berlimpah dari Allah SWT. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Aamiin Ya Rabbal 

„alamiin. 

 

        Semarang, 30 agustus 2017 

          Penulis  

 

              ARIF MUSTOFA 

 

 


