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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 
Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Nia Nur 

Alfiyanti NIM 1720110024 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, 28 September 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 

   

  

                                                                                  

Nia Nur Alfiyanti 

 NIM. 1720110024 
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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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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 
Bismillah, Alhamdulillah, Karya ini ku persembahkan dengan 

kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang 

telah mengirimkan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan 

kehidupanku dan mewarnai hari-hariku. Dengan perjuangan dan 

kerja keras kupersembahkan karya ini kepada:  

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Rohim dan Ibu 

Musyarofah 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 bangkit. 

Terimakasih telah menjadi ibu terhebat dan aku bersyukur 

dilahirkan oleh wanita baik sepertimu. Untuk keluarga besarku 

yang telah menemaniku dan memberiku semangat sampai 

sekarang. untu Adeku tersayang M. Faishol Fathul Mubin. 

2. Dosen pembimbing saya Bapak H. Fuad Riyadi, L.c., M.A 

yang berkenan meluangkan waktu dan membagi ilmunya 

dalam membimbing dan mengarahkan proses skripsi saya. 

Bapak ibu dosen yang pernah mengajar dan membagikan 

ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang saya terima berguna 

bagi agama, nusa dan bangsa. 

Bapak hakim Pengadilan Agama Rembang, yang telah 

berkenan menyediakan dokumen-dokumen yang membantu 

laporan proses penelitian saya. 

3. Untuk teman-teman seperjuangan AS/HKI angkatan 2017, 

khususnya kelas AS/HKI-A terimakasih untuk 

kebersamaannya, kisah-kisah dan perjuangan kita. Candaan 

kalian, semangat kalian tak akan ku lupakan. Terimakasih 

sudah menjadi bagian dari proses pendewasaan diriku. 

Semangat selalu ya semoga kita mampu mengamalkan ilmu 

yang kita dapatkan dan mampu menjadi orang yang 

bermanfaat. 

4. Untuk Sahabat-sahabat Dekat baik SENADI, KOS-AR 

khususnya Kamar bawah tangga di Kudus, terimakasih karena 

sudah bersedia melewati suka dan duka bersama. 
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5. Thanks for all, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang 

telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi. 

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

Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada 

semuanya. Amin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin..., 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, 

nikmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. 

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 

“Analis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah „Iddah 

Dimasa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqosid Syariah (Studi 

Putusan Cerai Talak Nomor  652/Pdt.G/2020/PA.Rbg Dan Nomor 

347/Pdt.G/2020/PA.Rbg) untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah progam studi 

Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Terimakasih Bapak dan Ibu serta keluarga besar penulis yang 

selalu mendoakan, mendukung dan memberikan nasihat-

nasihatnya. 

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, L.c., M.A selaku 

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang 

diberikan kepada penulis selama menempuh studi. Dan selaku 

Dosen Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, 

memberikan arahan, dan penjelasan selama proses penyusunan 

skripsi bagi penulis. 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. 

5. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Kudus yang telah 

memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis. 
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6. Terimakasih kepada seluruh staf Fakultas Syariah yang 

memberikan kontribusi dalam pelayanan kepentingan penulis 

sampai akhir studi. 

7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, 

menyemangati, memberi masukan dan pencerahan bahkan 

membantu penulis selama proses studi dan juga dalam 

penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua, semoga jalan 

kita selalu di ridhoi dan dimudahkan oleh Allah. 

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan AS/HKI 

angkatan 2017, semoga kekeluargaan kita selalu terjalin. 

9. Terimakasih kepada siapapun yang nantinya membaca skripsi 

ini, semoga bisa bermanfaat. Penulis membuka diri untuk 

saran dan kritik yang membangun kepada penulis, yang mana 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 
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 Nia Nur Alfiyanti 

NIM. 1720110024 
  


