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MOTTO 

 

 

                         

        

 

Artinya :  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

(Q.S. Al-Ahzab : 21) 
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PERSEMBAHAN 

 

Setulus Hati, ku persembahkan karya yang penuh perjiangan ini untuk: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak (Wajiran) dan Ibu (Siti Nur Hidayah), yang 

tiada henti mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Pengorbanan dan kasih 

sayangnya yang tiada henti, serta doa restu dengan tulus ikhlas menjadi 

penyejuk langkah menuju ridho Allah SWT untuk mencapai cita-cita. 

2. Adik tercinta, Moh.Musthofa, yang senantiasa memberikan do’a, semangat 

dan keceriaan. Serta kepada keponakan-keponakan saya yang telah mengisi 

hari-hari saya menjadi lebih semangat dan keceriaan ( siti Irmayanti, lailatul 

Fitriyah, Moh.Ainur R, Faisal Syahdhan z, dan Umar Faruq B). 

3. Mas tercinta, Muhlisin, yang selalu mendo’akan dan memotifasi saya hingga 

selesailah skripsi ini. 

4. Mbak tercinta, Uswatun Khasaanah, dan Duwi Piji Lestari yang selalu 

memotifasi dan mendo’akan saya. 

5. Kakek nenekku Almarhum mbah Sukimen, Almarhum Mbah Ngasibah, 

Almarhum Mbah Muniroh penghuni surga Allah yang hanya bisa kuraba-

raba wajahnya karena do’a dan ridhonya diatas yang selalu menerangi 

jiwaku. 

6. Nenekku tercinta, mbah Wakirah, yang sudah menyayangiku, menasihatiku 

dengan cara cerewet kepadaku dan juga atas do’a beliaulah saya bisa 

menyelesaikan skripsi. 

7. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

8. Teman-teman Kelas AS–B, Team PPL, Team KKN Angkatan 2012 yang tak 

bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu segala hal dalam bentuk 

moral maupun spiritual. 

9. Teman-temanku Geng Cecepi jeng Diana yang sebentar lagi akan menikah 

dengan cowok idamannya dan Iim yang suka ngilang tanpa kabar, aku 

sayang kalian. 
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10. Sahabat-sahabat tercinta, Farida, sofi, isti, rika yang selalu menemani 

perjuanganku dalam suka maupun duka dan memberikan motivasi serta 

semangat selama belajar di STAIN Kudus.   

11. Adik-adik Kos Wisma Manfaat yang saya cintai dan saya sayangi, yakni dek 

Mumun yang setia menemani saya dalam suka atau duka, adek heny dan adek 

ima yang cerewet dan selalu membuat ramai suasana Kos Manfaat menjadi 

Hidup kembali, adek alif alias nenek yang humoris di Kos Manfaat sehingga 

penghuni kos selalu tertawa sampai terbahak-bahak bahkan sampai nangis, 

adek naila yang imut kayak marmoet dan anak yang pendiam dibandingkan 

dengan adek-adek kos lainnya, adek Emi yang suka membuat jengkel akan 

tetapi dia terlihat lucu ketika sedang marah kepada teman-teman kos dan 

rika yang suka panik ketika tidak ketemu sama dosbingnya.   

12. Dosen pembimbing bapak  Dr. Supriyadi, S.H,M.H bapak kedua di hidupku 

pembiming yang sabar dalam memberikan petunjuk, saran maupun kritikan 

untuk membangun semangat. 

13. Para pendidik bapak ibu dosen yang selama empat tahun mengajari dan 

menyalurkan semua ilmunya. 

14. Pembaca yang budiman 
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KATA PENGANTAR 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan namun harapan kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan beliau Nabi 

Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya diatas cahaya bagi seluruh alam, beserta 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia.  

Berkat karunia dan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

dengan judul “PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS NIKAH 

SIRRI DI TINJAU DARI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA SEDAN 

KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG)”.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis benyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan 

baik. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Plt. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus, yang telah merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si selaku ketua  Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus.  

3. Bapak Dr. Supriyadi, S.H, M.H. selaku dosen Pembimbing yang dengan telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., M.M, Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan 

izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Semua dosen dan staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus, yang membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 




