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Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu 

membukakan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya sehingga penuslisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang 
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Dengan segala kemudahan ini, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak 

mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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disusun untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada 

jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, meskipun bentuknya masih sederhana dan banyak kekurangan. 
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kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Yang terhormat dan tercinta, Ayahanda Ampera Dinata, Ibunda Zuriatus 

Syahda, adik sekaligus uda Hafif Syukra yang telah mencurahkan kasih 

sayang, memberikan motivasi dan tidak pernah bosan mendo’akan penulis 
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2. Yang terhormat, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor UIN 
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4. Yang terhormat, Haswir, M.Ag. dan Zainal Arifin M.A. selaku Ketua 

Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-

Syakhshiyyah. 

5. Yang terhormat, Dr. Jumni Nelly, M.Ag. selaku pembimbing akademis 

yang sudah membimbing penulis dalam urusan akademis perkuliahan. 

6. Yang terhormat, Dra. Sofia Hardani, M.Ag. selaku pembimbing skripsi 

yang telah rela menyisihkan waktunya untuk membimbing dengan penuh 

kebijaksanaan dan memberi petunjuk-petunjuk dan dorongan-dorongan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Yang terhormat, Bapak/Ibu dosen yang telah mencurahkan pengetahuan 

dan bimbingan selama penulis kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. 

8. Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Pariaman, Hj. Helmi Yunettri, 

SH., MH. beserta para staff Pengadilan Agama Pariaman, yang berkenan 

memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pengarahan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Yang tercinta, teman-teman seperjuangan yang berada di kelas AH-C. 

Terima kasih untuk semua kesan suka dan duka bersama selama 4 tahun 
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10. Yang tersayang, teman-teman MAFAZA 2023 yang selalu menemani 

dalam suka duka, walau terpisah oleh jarak namun selalu memberikan 

semangat untuk penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mudah-mudahan 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin. Serta proses yang 

selama ini penulis alami semoga bermanfaat di kemudian hari sebagai bekal 

mengarungi kehidupan di alam nyata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

perlu penyempurnaan baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna 

kesempurnaan skripsi ini. 
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