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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Siti 

Noor Janah NIM 1620110021 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skrispi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 05 September 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Siti Noor Janah 

NIM. 1620110021 
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MOTTO 

 

 

 َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف )رواه مسلم(
“Dan mereka (para istri) mempunyi hak diberi rizqi dan pakaian 

(nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)”. 

(HR. Muslim) 

 

 

“Sebaik-baik wanita adalah yang bisa membuatmu senang saat 

engkau pandang, menaatimu saat engkau perintah dan menjaga 

dirinya dan hartamu saat engkau tinggal”  

(HR. Thabrani) 
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mewarnai hari-hariku. Dengan perjuangan dan kerja keras 

kupersembahkan karya ini kepada: 

1. Bapak Engkus Kuswara tercinta yang mendidikku, selalu 

mendampingku, memberi nasihat-nasihat dan menguatkanku 

hingga saat ini dan semoga sampai aku menua kelak. 

Memberiku semangat, mengajarkan kedisiplinan, tanggung 

jawab dan kejujuran.  

2. Ibu Ipah Khodijah tercinta yang mendidikku dengan penuh 

kelembutan, kesabaran dan mengajariku arti dari sebuah 

ketulusan. Wanita yang begitu kuat dan tegar, yang tak pernah 

lelah menyemangatiku untuk terus bangkit, bangkit  dan 
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memberiku semangat sampai sekarang 

4. Untuk suami tercintaku yang memberiku kasih sayang dan 

cinta sehingga aku dapat menjadi wanita seutuhnya. 

5. Untuk temanku Laila Musannada yang senantiasa memberi 

semangat serta menemani dalam pembuatan skripsi ini dari 

awal sampai selesai. 

6. Untuk teman-teman seperjuangan AS/HKI angkatan 2016, 

khususnya kelas AS/HKI-A terimakasih untuk 

kebersamaannya, kisah-kisah dan perjuangan kita. Semangat 

selalu ya semoga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita 

dapatkan dan mampu menjadi orang yang bermanfaat. 

7. Untuk teman-teman KKN-IK di Pengadilan Negeri Kudusi dan 

Pengadilan Agama Kudus, terimakasih karena sudah bersedia 

melewati suka dan duka bersama. 
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telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi. 

Thanks for everything, hanya do’a dan puji syukur kepada 

Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada 
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Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga 

kita termasuk golongan ummatnya dan mendapat syafaatnya di hari 

kiamat. Amin Allahumma Amin.  

Penulis mengucapkan banyak rasa syukur karena atas ijin 

dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

”Analisis Komparasi Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 
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Syariah progam studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. Oleh karena itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 
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