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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Alina 

Khilmiya NIM 1720110016 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun  

2. Tidak berisi material yang pernah di tulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 26 Agustus 2021 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

 

 

ALINA KHILMIYA 

NIM 1720110015 
 

  



 
 

vi 

MOTTO 

 

 

                           

                   

  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” 

(Qs. Ar-Rum: 21) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini saya persembahkan dengan kerendahan hati dan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan 

orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupan saya dan 

mewarnai hari-hari saya. Dengan perjuangan dan kerja keras 

kupersembahkan karya ini kepada:  

1. Bapak saya tercinta, terimakasih telah mencintaiku, 

mendidikku, memberiku semangat untuk selalu menjadi gadis 

kecil yang kuat, kasihmu dan cintamu tidak akan tergantikan. 

Ini adalah karya yang khusus kupersembahkan untukmu dan 

maaf karna semasa hidupmu saya belum bisa 

membahagiakanmu. Dengan ini semoga bapak bisa melihat 

saya dengan bangga dan bahagia disurga. 

2. Ibu saya tercinta, terimakasih telah mengandung dan 

melahirkanku. terimakasih telah menjadikanku kuat seperti 

saya sekarang. 

3. Kakak saya tercinta Ahmad sofwan terimakasih telah memberi 

semangat, mendampingiku dikala suka dan duka, mencintaiku 

menyayangiku apapun yang terjadi, terimakasih telah menjadi 

sosok ibu dan bapak untukku. Semoga dimulai dari karya ini 

saya bisa membuatmu dan orang-orang yang mengasihiku, 

bangga dan bisa menjadi orang yang bermanfaat kedepannya. 

4. Kembaran saya tercinta Alfiya Ilfa, terimakasih telah selalu 

ada dikala suka dan duka, terimakasih untuk semua rasa yang 

telah kau bagikan, terimakasih untuk genggaman dan semangat 

untuk setiap langkah, semoga kita bisa menjadi kuat untuk 

segala hal, bisa menjadi orang bermanfaat dan semoga kita 

bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita. 

5. Untuk keluarga besar saya terimakasih banyak telah memberi 

semangat, kasih sayang, doa, terimakasih telah menjadi 

benteng untuk saya. tanpa kalian aku tidak akan maju dan 

menjadi seperti sekarang, terimakasih untuk nasehat nasehat 

dikala saya sedih dan lemah, di mulai dari karya ini 

kupersembahkan untuk kalian semua untuk wujud terimakasih 

dan kasih sayangku untuk kalian semua. 

6.  Kepada Bapak Moh. Abdul Latif, M.Kn. Terimakasih telah 

meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih untuk semangat dan nasehat-nasehatnya. 
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7. Untuk sahabat-sahabat saya tercinta terimakasih sudah hadir 

untuk membawa kehangatan kekeluargaan, kasih sayang, 

semangat, ketulusan, Canda tawa kalian membuatku selalu 

mengerti apa itu kebahagiaan sesungguhnya, karna semuanya 

tidak bisa didapat dengan materi, terima kasih untuk 

semuanya, karya ini untuk kalian. 

8. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 

(HKI) angkatan 2017, terkhusus HKI-A terimakasih untuk 

kebahagiaan, canda tawanya, semangat kalian tidak akan 

terlupakan, semangat untuk kita semua semoga bisa 

mengamalkan ilmu yang kita dapat dan bisa menjadi orang 

yang bermanfaat. 

9. terimakasih untuk semuanya, yang tidak bisa ku sebutkan satu 

persatu. terimakasih sudah berjasa, mendoakan dan membantu 

saya dalam menyusun karya ini. Semoga jasa, doa dan 

kebaikan kalian dibalas oleh allah dengan kebahagiaan dan 

nikmat yang tiada tara. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin.. 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, 

karunia berserta hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis. 

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Agung Muhammad SAW, yang mana semoga kelak kita mendapat 

syafaatnya dan di hari kiamat diakui sebagai umatnya. Aamiin 

Allahumma Aamiin. 

Puji syukur penulis ucapkan, atas izin dan ridho-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian di 

Pengadilan Agama Kudus”, untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh Gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah program 

studi Hukum Keluarga Islam Negri (IAIN) Kudus. oleh karena itu 

penulis ucapkan terima kasih kepada: 

1. Terimakasih Bapak, ibu, kakak-kakakku dan keluarga besar 

yang selalu memberi semangat dan mendoakanku. 

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mundzakir, M.Ag selaku 

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum 

selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas 

Syariah. 

4. Terimakasih kepada Bapak H. Fuad Riyadi, Lc.,M.A selaku 

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang 

diberikan kepada penulis selama menempuh studi 

5. Terimakasih kepada Bapak Moh. Abdul Latif, M.Kn selaku 

Dosen Pembimbing Penulis, terimakasih sudah membimbing, 

memberi arahan dan penjelasan selama proses penyusunan 

skripsi. Terimakasih banyak, untuk kesabaran, serta waktu dan 

tenaga yang diluangkan dalam membimbing penulis hingga 

pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dalam 

studi yang ditempuh penulis. 

6. Terimakasih Kepada Ibu Hj. Rodiyah, S.H.,M.H selaku Hakim 

Pengadilan Agama Kudus yang telah memberi kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

7. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kudus yang 

telah memberi ilmu kepada penulis. 
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8. Terimakasih Kepada para staf Fakultas Syariah yang 

memberikan Kontribusi dalam pelayanan kepentingan penulis 

sampai akhir studi. 

9. Terimakasih Kepada para sahabat-sahabat, teman-teman 

seperjuangan HKI-A angkatan 2017, yang selalu mendukung, 

memberi semangat, memberi masukan dan saran, bahkan 

membantu penulis selama proses studi dan juga dalam 

penyusunan karya ini. Sukses untuk kita, karna semua yang 

sudah kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia, semoga Allah 

selalu meridhoi langkah kita dan semoga kita bisa menjadi 

orang yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. 

Aamiin.. 

10. Terimakasih juga saya ucapkan untuk siapapun yang 

nanti akan membaca karya ini semoga bisa bermanfaat, 

penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik 

yang membangun bagi penulis, karna karya ini maih 

jauh dari kata sempurna.   

 

 

 

Kudus 22 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 

 

Alina khilmiya 

NIM.1720110016 

  

 

  


