KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahirobbil’alamin dan kepada-Nya kami memohon bantuan atas
segala urusan duniawi dan agama, sholawat dan salam penulis panjatkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad Saw, serta seluruh keluarga dan sahabatnya.
Skripsi yang berjudul “Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7
Tentang Perkawinan dan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur Studi
kasus Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna” disusun sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 Pada Fakultas Syariah Prodi
Ahwalu Al-Syakhshiya, Institut Agama Islam Negeri Kendari.
Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini terdapat
berbagai kendala yang dihadapi. Namun segala proses tersebut dapat dijalani
dengan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,
penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan
kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.
Pada kesempatan ini, kendati belum setimpal penulis ingin mengucapkan
rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dengan segala keikhlasan hati kepada
Ayahanda Alm, La Pawu, S.Pd serta Ibunda Almh, Sitti Kariyawati atas segalanya
yang telah diberikan, cintanya, kasihnya, kesabarannya, yang tak bisa saya
sebutkan satu persatu dan tak akan pernah bisa saya menggantinya dengan apapun
dalam seluruh hidup saya., serta terima kasih pula kepada kakak-kakak dan adik
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saya yang tercinta Nur Hadiani, Amd. Keb. Nur Arsyidi, dan Siti Nur Haliza
terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya
selama ini.
Selanjutnnya ucapan terimakasih pula penulis hanturkan kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung.
1. Dr. H. Nur Alim, M.Pd sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari yang telah banyak memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta
kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Kamaruddin, S. Ag. S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Prodi
Ahwalu Al-Syakhshiya, Institut Agama Islam Negeri Kendari, terima kasih
banyak telah memberi petunjuk dan bimbingan serta dengan sabar dan penuh
tanggungjawab meluangkan waktunya mulai dari penyusunan hingga
selesainya skripsi ini.
3. Dr. Hj.

Asni, S.Ag, M.HI sebagai pembimbing utama sekaligus Wakil

Dekan I Fakultas Syariah Prodi Ahwalu Al-Syakhshiya, Institut Agama Islam
Negeri Kendari, terima kasih banyak telah memberi petunjuk dan bimbingan
serta dengan sabar dan penuh tanggungjawab meluangkan waktunya mulai
dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Muh. Asrianto Zainal, S.H. M.Hum sebagai pembimbing II, yang telah
berkenan meluangkan tenaga, waktu dan fikiran untuk memberikan arahan
dan bimbingan mulai dari awal sampai kepada penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan fasilitas
untuk studi kepustakaan
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6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staf jurusan pada Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Kendari, Terima kasih telah banyak memberikan ilmu
dan kemudahan dalam segala urusan saya.
7. Teman–teman seperjuangan “Angkatan 2013 Fakultas Syariah Khususnya
Prodi Ahwalu Al-Syakhshiya Institut Agama Islam Negeri Kendari.”
dan masih banyak lagi teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan
semua.Terima kasih banyak bisa bertemu dan berteman, kalian adalah salah
satu anugrah yang paling berharga dalam hidup ini semoga kebersamaan kita
tak akan lekang oleh ruang dan waktu.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia yang telah banyak memberikan suport dan dukungan kepada
penulis selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih banyak kepada Istri tercinta Zainab Gande bersama anak saya
tercinta Siti Ichani Azahrah, yang telah memberikan dukungan dan rasa
cintanya untuk berbagi suka maupun duka.
10. Terimakasi kepada Hj. Salma Sihab yang tela memberikan kasih sayang dan
dukungan baik materi maupun motivasi.
11. Kepada pihak Desa Ghonsume Kecamatan Duraka Kabupeten Muna
Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan
informasi.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dan mendukung hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
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Semoga Allah swt membalas budi baik semua yang penulis telah sebutkan
diatas maupun yang belum sempat ditulis. Akhir kata, meskipun telah berkerja
dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan.
Harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada
pembacanya dan diri pribadi penulis. Amin...
Wassalumualaikum Wr.Wb.
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