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MOTTO 

“Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang lain, Karena Tak 

Semua Bunga Tumbuh dan Mekar Bersamaan”
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah 

SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan 

kepadaku selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi dengan segala kekurangannya. Semoga keberhasilan ini 

menjadi langkah awal untuk meraih masa depan yang cerah. 

Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih 

kepada setiap pihak yang terkait. 

Untuk karya ilmiah sederhana ini, penulis persembahkan kepada: 

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Ngasimin dan Ibu Arin Suhartini 

yang selama ini selalu mendukung dan mendoakan untuk 

segala kebaikanku. Terima kasih telah menjadi malaikat dan 

penyemangat dalam hidupku. Engkaulah yang menjadikanku 

bisa seperti sekarang ini dan aku sangat bersyukur atas apa 

yang telah engkau berikan kepadaku. Terimakasih ku 

ucapkan kepadamu bapak dan ibuku jasamu tidak akan 

pernah bisa ku balaskan dengan apapun. 

2. Adik tercinta Novtafian Fajar Arianti 

Untuk adikku, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup 

selain menghabiskan waktu denganmu. Walaupun saat dekat 

kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. 

semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat kamu banggakan. 

3. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta 

Terimakasih teman,sahabat dan saudaraku, tanpa kalian saya 

tidak akan mungkin bisa seperti ini, maafkan semua 

kesalahan saya yang tak terhingga. Terima kasih untuk 

support yang luar biasa kawan sehingga saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

  

Konsonan Tunggal Vocal 

 tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

َ   M/m م S {/s} ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن D{/d} ض \S\\/s ث  I/i 

َ   W/w و T{/t} ط J/j ج  U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 Ba با ’A’/a ء ’A’/a ع   KH?kh خ

 Bi بي A/a ء A/a ع D/d د

 Bu بو Y/y ي G/g غ \Z\/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ف R/r ر

 Falaky فلكي Abb أ ب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س a>la‘ عالملي Rabb ر 

my 

‘Ain/Hamzah 

di-belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 

 Vocal rangkap ال  

ع   -Al الفروع Qara’a ق ر 

furu>

’ 

القم

 ر

Al-

qamar 

 <Gairi غيري

ء   -Al القضاء Qara’a ق ر 

qad}a

>’ 

الشم

 س

Al-

syams 

Syai’u شيء

n 

Kata majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 

Ta>’ 

Marbu>t}ah 

يه   ال   الدِّ م  Jama ج 

>lud

di>n 

يه   ال   الدِّ م  <Jama ج 

l al-

Di>n 

Sa>’a ساعة

h 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik Semesta Alam, 

Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tiada untaian kata yang 

terindah pada kesempatan kali ini selain ucapan syukur Kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta 

inayah-Nya sepanjang siang dan malam sehingga dengan penuh 

perjuangan dan pengorbanan penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Meskipun jauh dari kesempurnaan, namun 

penulis tetap bersyukur atas karya ini, yang membahas tentang 

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang 

Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang 

Perkawinan. 

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada beliau baginda Rasul Muhammad SAW, yang tiada 

mengenal lelah dan lengah di tengah terik mentari dan gelapnya 

malam yang selalu menaburkan cahaya keimanan kepada umat 

Islam di dunia. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini 

dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Maka 

dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:  

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

Islam Negeri Kudus. 

2. Dr. Supa’at, M.Pd., selaku wakil Rektor I. Bapak Dr. Nor 

Hadi, SE, Msi, Akt.CA., selaku wakil Rektor II, dan Bapak 

Dr. H.Ihsan, M.Ag., wakil rektor III Intstitur Agama Islam 

Negeri Kudus.  

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

Syariah, 

4. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag., selaku Kepala Program Studi 

Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan 

jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini. 

5. Aristoni, SHI, M.H., selaku Pembimbing Skripsi. 

Terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing 

memberikan banyak arahan, koreksi, serta berbagai 

masukan dalam penyusunan skripsi. 

6. Seluruh Dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Kudus beserta staf Administrasi Fakultas Syariah 

yang telah membantu dalam kelancaran studi selama penulis 
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menjadi mahasiswa yang telah mendidik dan mengajarkan 

ilmunya dalam pelajaran di kampus Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

7. Terimakasih kepada Bapak Drs. Subroto, M.H, Bapak 

Nasikun, S.H.,M.H, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, Bapak 

Jasmani, S.H, selaku hakim anggota yang berada di 

Pengadilan Agama Purwodadi yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan data dan 

informasi yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun. 

8. Terimakasih kepada teman-teman serta sahabat 

seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI-

B) 2017, banyak kenangan indah yang pernah kita buat 

bersama selama mencari ilmu dikampus hijau tercinta kita. 

Namun pada akhirnya kita dituntun untuk bisa meraih cita 

maupun cinta dan menemukan jati diri masing-masing. 

Semoga jalinan silaturahim kita akan selalu dimanapun kita 

berada. 

9. Kepada semua pihak yang telah atau belum disebutkan, 

penulis menghaturkan banyak terimakasih. 

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya, tanpa dorongan 

dan do’a dari berbagai pihak, mungkin tidak akan selesai. Oleh 

sebab itu, penulis menghanturkan terimakasih dan maaf apabila 

masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Tentu penulis terus 

berharap ada saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk 

perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan 

sebaik-baiknya. 

 

     

   Kudus, 15 September 2021 

Penulis  
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