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KEMENTERIAN AGAMA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KUDUS 

 
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
Kepada 

Yth.  Rektor IAIN KUDUS 

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di - 

Kudus 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Bambang Eko Cahyono,                      

NIM : 1320110007 dengan judul: “FAKTOR MEMPENGARUHI PERNIKAHAN 

DINI DAN DAMPAK TERHADAP KEHARMONISAN DALAM  KELUARGA 

(STUDI KASUS DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN 

PATI)”, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. 

Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi 

dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam monaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalam u’alaikum Wr.Wb. 
 

Kudus, 25 September 2018 

Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 Dr. Nur Aris. M..Ag. 
NIP. 197509032001121001 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama :  Bambang Eko Cahyono 

NIM :  1320110007 

Jurusan/Prodi :  Syariah dan Ekonomi Islam/ AS 

Judul Skripsi :  Analisis Pernikahan Dini dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya Serta Dampak Terhadap 

Keharmonisan Dalam Keluarga  
 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutipkan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Kudus, 25 September 2018 

Yang Menyatakan 

 

 

 

Bambang Eko Cahyono 
NIM. 1320110007 
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MOTTO 

 

                             

                                

      

Artinya : 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar Ra’d : 11) 

 

                              

                              

                               

                 

Artinya : 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; 
ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al Baqarah : 286) 
 

“ Kesuksesan itu tidak didapat dengan mudah tanpa adanya keinginan berusaha 
untuk merubah diri sendiri, karena sesungguhnya cobaan yang telah dihadapai 

tidaklah pernah melebihi  batas kemampuan hambanya”. 
“ Maka, teruslah berjuang hingga waktu yang di inginkan itu datang ”. 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

Teruntuk 

 

1. Kedua Orangtua saya yang sangat saya sayangi dan banggakan, Bapak Sarwi 

dan Ibu Siti Rukamnah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, 

kasih sayang, semangat, dukungan dan dorongan moril maupun materiil dalam 

menjalani semua ini. 

2. Adik-adik saya Haris dan Putri faradilla yang menjadi salah satu semangat 

saya. 

3. Teman-teman seperjuangan keluarga besar AS-A angkatan 2013 yang telah 

memberikan begitu banyak memori indah serta motivasi  selama di STAIN 

Kudus. 

4. Tidak lupa teman-teman KKN Posko 31 Kuniran yang memberikan kenangan 

singkat serta memberikan selalu dukunganya. 

5. Annur Rohmat Hadi (Kapok) Dan Ilham Dzulfikar yang sudah saya anggap 

sebagai sodara saya sendiri dalam perjuangan suka maupun duka selama di 

kudus. 

6. Terimakasih juga untuk hida yang telah ikut mengarahkan dalam proses 

pembuatan skripsi dan juga dina yang telah mendukunngku selama aku kuliah. 

7. Dan Semua pihak yang telah membantuku  dan selalu mendukungku dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warakhmatullah Wabarokatuh. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Analisis Pernikahan Dini dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya Serta Dampak Terhadap Keharmonisan Dalam 

Keluarga” yang penulis susun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program 

Studi Akhwal Syakhsiyyah dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagi pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah dalam penyusunan skripsi 

ini. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Nur Aris, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan waktunya, ilmunya, dan arahannya kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Anisa Listiana, S.Ag., M. Ag. Selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus 

beserta staffnya yang telah memberikan izin, layanan, dan fasilitas 

perpustakaan yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf pengajar di IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu di rumah serta kakak kakakku yang selalu memberikan segala 

bentuk motivasi baik moral maupun materiil sehingga penulis mampu 

menyelesiakan skripsi dengan tepat waktu. 
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7. Selurah sahabat dan teman-teman dimanapun kalian berada yang telah 

menemani, memberikan perhatian dan semangat kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh responden dan non responden yang telah bersedia membantu mengisi 

angket penelitian untuk skripsi ini. 

9. Dan semua pihak yang belum tercantum dan tidak mampu disebutkan satu 

persatu yang telah banyak memberikan berbagai bentuk dukungan kepada 

penulis. 

 

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dan konstruktif 

dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tuisan inipun juga diharapkan ada 

manfaatnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. 

 

Kudus, 28 November 2018 

Penulis, 

 

 

Ulfa Nor Zulsho 

NIM. 1420210073 
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