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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth.     Ketua STAIN Kudus 

  cq. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

     di – 

 Kudus 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : M. Harir Aziz,  

NIM: 211005  dengan judul “ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI 

NIKAH MENURUT PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Purwodadi 2015)" pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program 

Studi Ahwal Syakhshiyyah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan 

proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk di 

munaqosahkan. 

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

dan diajukan dalam  program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Kudus, 07 November 2016 

Dosen Pembimbing 

 

 

Lina Kushidayati, S.HI., MA  

NIP. 19800703 200912 2 002 
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PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : M. Harir Aziz 

NIM  : 211005 

Jurusan/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam/AS 

 

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh 

orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang 

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai 

bahan rujukan. 

 

 

       Kudus, 07 November 2016 

       Yang Menyatakan 

 

 

 

       M. Harir Aziz 

       NIM. 211005 
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MOTTO 
Langkah awal yang baik selalu menentukan keberhasilan 

Hanya orang-orang yang berfikirlah 

yang ingin meninggalkan suatu keburukan 

Jadikanlah hal-hal baik dari semua orang yang kita temui sebagai 

referensi hidup kita 

Maka belajarlah dari kesalahan orang lain, karena umurmu tak 

cukup 

untuk membuat semua kesalahan itu. 

Satu-satunya tempat di mana kamu dapat memperoleh keberhasilan 

tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus 

Jangan lupa, kita kelak akan dinilai berdasarkan apa yang kita 

berikan, bukan apa yang kita terima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Setulus hati kupersembahkan karya yang penuh perjuangan ini untuk ; 

1. Allah swt. ucapan syukur tidak cukup untuk nikmat yang telah dan akan 

diberikan kepada hambanya. Hanya atas ketentuanMulah hamba bisa 

berkesempatan merasakan nikmatnya mencari ilmu. Atas ketentuanMu hamba 

memperoleh kelancaran dalam proses Tholabul ilmi. Atas rahmat dan 

hidayahMu hamba bisa menyelesaikan tugas akhir ini.  

2. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan hamba Rasulullah 

Muhammad saw. 

3. Kedua pahlawan dalam hidupku, Bapak dan Ibuku Tercinta. Meskipun umur 

sudah tidak muda lagi namun masih bersedia repot bekerja keras banting 

tulang untuk membiayai anakmu ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 

terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada 

Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, semua 

do’anya dan cinta kasih yang tiada terhingga. Yang tiada mungkin dapat 

kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan 

persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu 

bahagia karnaku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga doa 

kalian agar aku bisa menjadi anak yang soleh dikabulkan oleh Allah swt. 

4. Untuk saudara tercintaku terimakasih untuk segalanya. Terima kasih untuk 

semuana sehatnya, dukungan sertado’anya. Terima kasih banyak sudah 

menjadi penyemangat seutuhnya meskipun kakakmu belumbisa menjadi 

panutan untuk orang lain. Tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk 

kamu. Hanya karya kecil ini yang dapat aku berikan. 

5. Untuk guru-guru yang telah mendidik aku, mulai mengajar berhitung dengan 

menggunakan jari sampai pada perguruan tinggi. Mulai dari mengeja huruf 

hijaiyah sampai pada kuliah, Yang mengenalkan aku dengan Tuhanku, yang 

mengenalkanku dengan Rasulku. Jasa-jasa kalian tidak akan pernah mampu 

kubalas. Semoga Allah swt membalas dengan berlipat ganda. Hanya dengan 

doa ku bisa membalas. 

6. Untuk teman-teman santri dan para kiyaiku yang telah merawatku terima 

kasih tiada terkira kuucapkan. Aku belum mampu membalas kebaikan kalian. 

Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat. 

7. Semua teman sekelas “KMJS AS-A”, “uswatun ummah, mohammad nor, lina, 

sido mulyono, rusni, atin, arif, naeli (jeng kelyn), ali, choir, lely, syakhirul, 

camim, astuty, juraij, majid, zaenul, nila, sela“ yi Qohar. Empat tahun kita 

bersama, serik-serikan, gasak-gasakan, masak-masakan, aku takkan melupakan 

kalian, canda tawa kalian semua. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua 
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buatku. Semoga keakraban di antara kita semua selalu terjaga ”we are always 

family”. 

8. Bapak-bapak hakim di PA Purwodadi, terima kasih telah bersedia membagi 

ilmu dan menularkannya kepada kami, sehingga kami bisa menambah ilmu yang 

kami dapat dari teori di bangku perkuliahan dengan melihat kenyataan yang 

ada di lapangan. 

9. Dosen pembimbingku, Ibu Lina Kushidayati, S.HI., MA terimakasih banyak 

sudah membantu, sudah menasehati, sudah mengajari. Aku tindakkan lupa 

atas bantuan dan kesabaran Ibu dalam membimbingku hingga akhirnya karya 

sederhana ini dapat terselesaikan. 

10. Seluruh Dosen pengajar di Prodi Ahwal Syakhsiyyah, terimakasih banyak 

untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah 

kalian semua berikan kepada kami. 

11. Semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah 

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

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi 

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan 

Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “ANALISIS PEMBERIAN 

DISPENSASI NIKAH MENURUT PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Purwodadi 2015)”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

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

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, LC, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Lina Kushidayati, S.HI., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Hj. Azizah, S.Ag., M.M selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sampai penulis 

dapat merampungkan pendidikan. 

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Saudara-saudaraku yang tercinta yang mendukungku dengan memberikan 

bantuan baik materil maupun moril. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik konstruktif 

dari siapapun diharap kan menjadi semacam suara yang dapat menyapatulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

penulis berharap sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga 

diharapkan ada manfaatnya.  

 

  Kudus, 6 November 2016 

 Penulis 

 

 

 

 M. Harir Aziz 

                                                                              NIM. 211005 

 

 

 

 

 


