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PERSEMBAHAN 

 

Kepada kedua orang tuaku, bapak Junaidi dan Ibu Ruzana, orang 

yang selalu setia mendo’akanku, memberikan motivasi, 

memberikan kasih sayang, cinta tanpa henti, 

tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali 

hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. 
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MOTTO 

 

 أصِلْح نَفَسَك َيصُلْح َلَك الّناُس 

“Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang akan baik padamu” 

 

 اَل تُ َؤّخْر َعَمَلَك إََل الَغّد َما َتقِدُر أن َتعَمَلُه اليَ ْومَ 

“Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu 

dapat mengejakannya hari ini”  
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KATA PENGANTAR 

 

 

العاملني وبه نستعني على أمور الّدنيا والّدين َوالّصالة َوالّسالم على أشرف األنبياء احلمد هلل رّب 

رسلني سّيدنا حمّمد وعلى آله َوأصحابه والّتابعني ومن تبعهم بإحسان إَل يوم الّدين.
ُ
 وامل

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul: QARĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI 

(PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB). Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang membawa 

manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, 

namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini 

tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus 

penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Ayahanda Junaidi dan 

Ibunda Ruzana atas doa dan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak 

terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama 

menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudariku Tania Syahla Asha. 

Terimaksih atas dukungan dan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi 

penulis. 

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus 

kepada: 

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., P.Hd selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia. 

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum 
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Islam. 

4. Drs. H. Asmuni Mth, M.A selaku pembimbing penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam 

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi penulis.  

6. Sahabat seperjuangan Hukum Islam angkatan 2013 yang tidak bisa  penulis 

sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga 

saatnya satu persatu kita lulus. 

7. Sahabat-sahabat tercinta dari awal masuk kuliah, Dwi, Dhira, Gege, Bella, 

Irha, Tami, Arin dan Mbak Wanda, yang selalu setia menemani selalu 

menasehati dan memberi dukungan selama tiga setengah tahun ini, semoga 

persahabatan kita tetap terjalin hingga waktu yang memisahkan. 

8. Kepada Ibnul Jauzi yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan 

semangat serta do’a. 

9. Semua pihak yang telah membatu penulis dalam menyelesaikan studi di 

Universitas Islam Indonesia. 

10. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang 

disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan 

guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 Yogyakarta, 7 Jumadil Tsani 1438 H 

 6 Maret 2017 M 

 Penulis, 

 

 Risma Anastasiya 


