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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّرحمه الّرحيم

Segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan pada Allah yang 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas 

rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Dasar Pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Konsep 

Maqa>s}id Syari>’>ah 

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam 

terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang 

yang beriman dan mendapat syafa‟at dari beliau di akhirat kelak. Amin. 

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis haturkan rasa terima 

kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan 

doa, semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi 

mereka. Ucapan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya. 

2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3. Dr. Rahmat Safa‟at, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya. 

4. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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5. Dr. Budi Santoso, S.H., LLM. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata 

Universitas Brawijaya. 

6. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

7. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Rachmi Sulistyorini. SH. MH. selaku 

Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing 

dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun 

masih banyak kekurangan.. 

8. Ahmad Wahidi M.Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Terimakasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan 

bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. 

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung 

jawab selanjutnya. 

10. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang dan Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

11. Keluarga penulis, Bapak (Sugiarto) dan Ibu (Sugiarlik) tercinta yang selalu 

memberikan kasih sayang yang tiada tara, telah mendidik dan 

membesarkandengan ketulusan do‟a yang mengiringi dalam setiap hembusan 

nafas penulis. 
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12. Untuk saudara-saudara penulis, mbak Siti Rohmatul Asiyah S.Pd dan Suami 

Maskur ZainiS.Pdi, mbak Afiatul Rajabiyah A.Md.Kep dan suami Mujiarno 

yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik, serta keponakan-keponakanku tersayang 

Hadziq Minahul Maula al Asyiq, Umar Dhiyaul Haq al-Asyiq dan Faiza Alya 

Aziza yang selalu membuat penulis tertawa dikala penulis jenuh, sedih 

maupun senang dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

13. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya 

mahasiswa/i Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, canda, tawa, suka, dan duka selalu 

bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan 

selama perkuliahan. 

14. Untuk teman-teman konsentrasi Peradilan Agama, banyak pengalaman yang 

tidak akan terlupakan selama proses perkuliahan. 

15. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sangat aku 

sayangi, terima kasih atas kerjasamanya. 

16. Untuk sahabat terbaikku selama masa perkuliahan, Putri Ayu, Nabila Saifin, 

dan Fitriyah Nurrahmah, yang selalu membantu penulis dikala senang dan 

susah. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin...  

17. Teman-teman senasib dan seperjuangan Program Dua Gelar Kesarjanaan, 

Harum Mustika Wati, Farisca Eka Rosalina, Wardah Humairoh, Moh. Amiril 

A‟la, Labib Muttaqin, Zaki Fathullah, Ahmad Alif, dan Shultan Sholahudin 

terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaan dan kerjasamanya dalam 
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menempuh program Double Degree, ini merupakan pengalaman yang 

sungguh luar biasa yang takkan terlupakan dan takkan tergantikan. 

18. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak 

langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan 

satu-persatu. 

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat. Taufik. Hidayah dan 

Ma‟unah-Nya kepada kita semua. Amin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan 

semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan ktitik dan saran yang 

membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk 

lebih baik dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam 

penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi 

kebaikan langkah-langkah penulis dimasa yang akan datang. 

 

 

. 

  

Malang, 28 Desember 2016 

Penulis, 

 

Alfalul Mukholifah 

NIM. 11210007/155010109111002 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum  

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa 

Indonesia.Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 

sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan 

bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 

rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 

menggunakan ketentuan transliterasi ini. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, maupun 

ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 

digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana 

Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang 

didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 

1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku 

pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 
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B. Konsonan 

 dl   = ض tidak dilambangkan   = ا

 th   = ط b   = ب

 dh   = ظ t   = ت

 (koma menghadap ke atas) „   = ع ts   = ث

 gh   = غ j   = ج

 f   = ف {h   = ح

 q   = ق kh   = خ

 k   = ك d   = د

 l   = ل dz   = ذ

 m   = م r   = ر

 n   = ن z   = ز

 w   = و s   = س

 h   = ه sy   = ش

 y   = ي sh   = ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 

kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 

tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas   ( ‟ ), berbalik 

dengan koma ( „ ) untuk pengganti lambang “ ع”. 

 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  

fathah  ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, 

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang =  â     misalnya قالmenjadi qâla 

Vokal (i) panjang=î      misalnya قيلmenjadi qîla 

Vokal (u) panjang=  û    misalnya دونmenjadi dûna 
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Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 

melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 

dengan "aw" da "ay" seperti berikut 

Diftong (aw) =وmisalnya قولmenjadi qawlun 

Diftong (ay)  =يmisalnyaخيرmenjadi khayrun 

 

D. Ta‟ Marbûthah (ة) 

Ta‟ marbûtha hditransliterasikan dengan “t”apabila berada di tengah-

tengahkalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  

kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الّرسالة

-menjadi al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengahللمدرسة

tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 

berikutnya, misalnya: في رحمة هللاmenjadi fi rahmatillah. 

 

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah 

Kata sandang berupa “al” (ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalálah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idháfah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan.... 

2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 

3. Masyá‟ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun. 

4. Billáh „azza wa jalla. 
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F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan 

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 

Perhatikan contoh berikut: 

“…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, 

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan 

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi 

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai 

kantor pemerintahan, namun…” 

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata 

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 

berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan 

telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân 

Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.  

 

 

 

 

 

 


