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MOTTO 

 

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِ  ٌب يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

اْلَحقُّ بِاْلعَْدِل َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ اللَّهُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه 

 .اَلية.......َوْليَتَِّق اللَّهَ َربَّهُ 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-

piutang (bermu’amalah) untuk waktu yang ditentukan, maka waktunya 

harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi hak masing-masing 

dan menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang petugas 

pencatat itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah  petugas 

pencatat (penulis) enggan menuliskannya, dan hendaklah ia mencatat 

utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berhutang, dan 

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya......” (Q.S. Al-Baqarah 

:282).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

له اَلالله, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صلي ااشهد ان َل ,نيه رب العالماللحمدال

 على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul 

“Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Sukodono Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri” ini dapat penyusun selesaikan tepat 

pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya kelak di hari kiamat. 

Amin,,,  

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, 

penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. 

Namun karena dengan berbagai keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, maka 

penyusun yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.  

Oleh karena itu, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi, penyusun 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Anis Malik Toha, MA.,PhD, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

 



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

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 
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3. Bapak Muhammad Noviani Ardi S.Fil.I.,MIRKH, selaku ketua Jurusan 

Syari’ah Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang. 

4. Bapak Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, selaku Dosen wali yang 

selalu memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan studi dengan benar. 

5. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, mentransfer ilmu, 

mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memotifasi 

penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan Syari’ah yang 

sudah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penyusun 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Segenap TU dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan 

sabar serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi. 

8. Wabil khusus kedua orang tuaku, suamiku tercinta, kakak dan adikku 

tersayang yang senantiasa dengan tulus mendoakan, memotifasi, serta 



memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada 

penyusun, sehingga penyusun tetap tegar dan mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak Luthfil Hakim, selaku Kepala Desa di Desa Sukodono 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan tokoh masyarakat lainnya 

yang telah membantu penyusunan selama penelitian di Desa Sukodono 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

10. Adik-adikku tercinta, dan juga sahabat-sahabatku mahasiswa FAI 

lebih-lebih pada Syari’ah angkatan 2013, yang tidak bisa penyusun 

sebutkan satu-persatu, yang selalu mensupport dan mendoakan 

penyusun dalam menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT 

senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita 

semua. 

11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.  

Tiada gading yang tak retak. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Karena keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan penyusun tersebut, kami sangat mengharap saran 

dan kritik dari semua pihak, guna perbaikan serta pengethuan yang lebih baik. 

Akhirnya, penyusun senantiasa berdo’a kepada Allah SWT, semoga 

kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan pahala yang melimpah dari-Nya. 



Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


