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Motto 
 
 

Quid Leges Sine Moribus 
(Apa Artinya Hukum Jika 
Tidak Disertai Moralitas) 

”Pepatah Roma” 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap “Bismillahirrohmanirrohim..” 

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala 

nikmat berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani pendidikan ini. 

Semoga ilmu yang didapatkan selama ini berguna untuk diri sendiri dan 

bermanfaat bagi orang lain. Atas Ridho-Mu dan Syafa’at Rasul-Mu dengan tulus 

ikhlas kupersembahkan dan kudedikasikan skripsi ini kepada: 

 Bapak Sudiyono Alm, serta Ibu Siti Umroh yang selalu mendo’akanku, 

pengorbanan dan kasih sayang yang selalu mengalir untukku menjadi 

penyemangat dalam menempuh pendidikan selama ini. 

 Saudara-saudaraku Syafa’atun Wahidah, Chanifatur R, Khoirul Umam 

yang juga selalu mendoakan dan memberi semangat untuk ku. 

 Bu Guru Fitrotul Musallamah yang senantiasa mendoakan dan memberi 

semangat serta perhatian bahwasanya jangan malas mengerjakan skripsi. 

 Semua teman seperjuangan AS angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu, terimakasih untuk semangat persahabatan yang selama ini 

kita jalin dengan baik. 

 Teman-teman PPL di Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Negeri Kudus 

dan di KUA Kecamatan Dawe 

 Serta kepada teman-teman KKN di Desa Bacin 

 Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil. 

 Dan segenap pembaca yang budiman 

Pada akhirnya hanya terimakasih yang bisa disampaikan atas kerjasamanya, 

bantuannya, dan arahannya, karenanya kupersembahkan karya sederhana ini 

untuk segala bantuan kalian semua…. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan 

curahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW biqaulina Allahumma Sholli ‘Ala sayyidina Muhammad 

Wa’ala ‘ali Sayyida Muhammad. Semoga beliau senantiasa memberikan 

syafa’atnya kepada kita semua kelak di Yaumil Qiyamah utamanya Syafa’atul 

Udzma. Aamiin. 

Skripsi dengan judul “Larangan Kawin Hamil Pada Masyarakat Desa 

Samirejo Kecamatn Dawe Kabupaten Kudus dalam Perspektif Hukum Islam” 

telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Syari’ah dan Eknomi Islam Prodi 

Ahwal Syakhsiyyah IAIN Kudus. 

Penelitian ini, tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai 

pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus 

yang telah merestui pembehasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi SH. MH selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus beserta para staf yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para Dosen dan staf dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang 

telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

5. Seluruh sahabat serta kawan-kawan yang telah membantu penyusunan skripsi 

ini sampai selesai. 
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Peneliti mengucapkan terimakasih tiada terhingga dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada mereka semua. Semoga amal baik mereka semua 

menjadi nilai ibadah dan mendapatkan ridlo dan balasan dari Allah SWT. 

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, peneliti berharap 

semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu pendidikan 

dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

Aamiin… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


