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MOTTO 

 
“Segala sesuatu berasal dari diri sendiri, jangan pernah berharap 

lebih dari orang lain karena ALLAH tidak akan pernah merubah 

nasib suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Watch 

your thoughts for the become words. Watch your words for they 

become your actions. Watch your actions for they become habits. 

Watch your habits for they become your character. Watch your 

character for they become your destiny. In onther words what you 

think become.” 
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PERSEMBAHAN 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim... 

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat  dan karunia yang Allah 

berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan 

kesabran. Taburan kasih sayangMu telah memberiku kekuatan, 

semangat dan ketulusan sehingga akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada 

junjungan kita Bagnda Rasul, Muhammad SAW.  

Dengan mengucap Alhamdulillah, skripsi ini kupersembahkan 

untuk: 

1. Teruntuk Pahlawan Dalam hidup, kedua orang tuaku Bapak Aly 

Yahya dan Ibu Suti Khusnah yang dengan tulus dan tiada henti-

hentinya memanjatkan do’a untukku dan senantiasa 

menyemangatiku. Terimakasih telah membesarkanku dengan 

penuh kesabaran dan do’a restu kalian yang senantiasa menjadi 

penyejuk langkahku menuju jalan Ridlo-Nya. Terimakasih telah 

mendidiku dari bayi samapai saat ini. 

2. Teruntuk Kakak-Kakak dan Adikku tercinta, M. Nashih, M. 

Malikul Albab, Nurul Koimah, Puji Astutik dan Noor Fuad 

Yahya yang selalu memberikan semangat serta do’anya kepada 

adiknya samapai satu ini. 

3. Teruntuk Dek Fatimah yang selalu memberikan semangat serta 

membantu baik fikiran maupun tenaganya dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

4. Teruntuk Mas Abror yang selalu memberikan semangat serta 

membantu baik fikiran maupun tenaganya dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Teruntuk Mas Ashari, Mas Gatot, Mas Bagus dan Mbak Hasan 

yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah, kelas 

AS-A dan AS-B angkatan 2015 semoga silaturrahmi ini tetap 

terjaga. 

7. Teruntuk keluarga PPL, keluarga KKN satu angkatan saya 

ucapkan terimakasih untuk kenangan manis yang terukir. 

8. Teruntuk teman-teman yang telah berjasa membantu kelancaran 

tugas akhir saya. 
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9. Teruntuk sahabat-sahabat seorganisasi di PMII yang telah 

bersedia menjadi keluarga kedua selama menimba Ilmu di 

Kampus. 

10. Teruntuk organisasi tercinta PMII yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang belum saya dapat dari kampus. 

11. Teruntuk Almamater tercinta ini di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, yang telah memberikan pengalaman yang tak 

terlupakan selama penulis menimba ilmu disini. 

12. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara 

langsung mupun tidak langsung, yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Semoga semua bantuan dan pengorbanan kalian mendapat 

balasan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin…. 

 Dan semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di 

IAIN Kudus ini bisa saya amalkan dan memberikan kemanfaatan 

bagi orang lain terkhusus diri saya sendiri.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ل Sy/sy ش B/b ة
Tanda 

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

َع  ˊAˊ/a ء A/’a‘  َع  KH/kh خ  Bā  ب

 Bi̅  ِب ْي  A/a ء ’D/d   A’/a د

 Bū  ُي ْي  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi̅d Yāˊ nisbah ف R/r ر

  َع َع ِب ّي  Abb  ةَع  Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

ةّي  K/k ك S/s س  Rab رَع
 عَعب

  َع ِب ّي 
‘ālamiy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 الْي 

Vokal 

Lengkap 

  َع َع 

  َع 
qara’a  وْي ُي  اْي ْي ُي ُي

al-

furū’ 
 اْي ْي َع َع ُي 

al-

qama

r 

  َع ْي ِب 

 يْي 
gairi̅ 

  َع َع 

  َع 
qara’a  بءُي  اْي  َع َع

al-

qaḍāˊ 
 اْي لَّش ْي ُي 

al-

syams 
 syai’un  َع ْي ٌئ 

Kata Majemuk dirangkai 
Kata majemuk 

dipisah 
Tāˊ Marbūṭah 

ب  ا لّيِب  لُي  جَع َع

  ْي ِب 
Jamāludd i̅n 

ب  لُي  جَع َع

  ْي ِب  ا لّيِب 

Jamāl al-

D i̅n 

 سَعب

 عَعة
Sā’ah 
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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga atas 

karunia dan ridla-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena 

kesempurnaan hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw. 

beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Aamiin. 

Berkat karunia Allah dan rahmatnya penulis diberikan 

kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang judul  “Analisis Batas Usia 

Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Kudus)” sebagai salah satu syarat kelulusan 

dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada 

FakultasSyariah program studi Ahwal As-Syahsiyyah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 
Berbagai teori penunjang telah diperoleh sebagai bekal 

penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan 

masih juga datang menghadang dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya 

penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam 

kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

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

Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. H. Fuad Riyadi Lc. MA, selaku ketua progam studi Ahwal As-

Syahsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

4. Dr. Supriyadi,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyususnan 

skripsi ini. 

5. Aristoni.,S.H.I.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyususnan 

skripsi ini. 
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6. Semua dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu serta segenap keluargaku yang selama ini selalu 

memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat 

belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuanganku AS angkatan 2015 yang saling 

memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi 

dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik konstuktif dari siapapun 

diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga 

diharapkan ada manfaatnya. 

 

 

 

Kudus, 10  Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

Athour Rohman 

NIM:1520110064 
 

 

 

  


