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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Ayu Cahya Aditiya 

NIM : 20150610300 

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN 

Demikian ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkkan hasil 

penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang saya tidak 

terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali 

sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya  ilmiah yang 

telah lazim. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh 

karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 
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HALAMAN MOTTO 

 

MOTTO : 

 

 

Artinya “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya 

di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” 

(QS. Ar-Rum 21) 
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Alhamdulillahirabbal’alamin  

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, 

terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat 

saya cintai : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahannya untuk saya, 

sehingga dengan ridho dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

2. orang tua yang telah memberikan semangat disegala waktu dan selalu 

memanjatkan doa dalam setiap shalatnya untuk yang terbaik bagi anaknya. 

3. Untuk adik-adik dan keluarga besar saya yang selalu mendoakan yang terbaik 

bagi saya dalam menimba ilmu diperantauan ini. 

  



KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, 

karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

yang berjudul“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA 

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.”Penulisan Hukum ini 

disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta 

salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,  

kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir 

zaman. 

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan 

skripsi ini.Pada kesempatam ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:  

1. Bapak Dr. H Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Bapak Dr.Trisno Raharjo,S.H,.M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum 
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3. Bapak Leli Joko Suryono,.S.H,.M.Hum. Selaku Kepala Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta. 



4. Ibu AhdianaYuni Lestari, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang 

selalu sabar membimbing dan memberikan waktunya, ilmu dan pengalaman 

yang sangat bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan pembuatan 

laporan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat 

pada waktunya. 

5. Kedua orang tua tercinta, adik-adikku tersayang, keluarga besarku yang selalu 

menyemangati baik dalam perilaku maupun doanya, terimakasih selalu 

memberi semangat dan doa untuk kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaanku. 

6. Teman-Teman ku yang kutemui sejak semester awal semester, Bella, Nindy, 

Selly, Ungi, Bintang, Jasmine,dan penyusup wening yang selalu bersama 

berbagi kebahagiaan, membantu dikala susah, dan selalu berbagi barang. 

7. Teman-teman sekampus yang walaupun dekatnya di pertengahan 

perkuliahan, tetapi selalu memberikan kebahagian, bantuan, dan 

dukungannya, Rahma, Nana, Keiko, Yuriska, dan Mirta. 

8. Buat teman-teman KKN yang telah berbagi pengalaman dan menjadi 

keluarga selama sebulan sampai sekarang, Iqbal, Esa, Hafil, Yusup, Restu, 

Vemulia, Putri, Wafa, dan Wening.  

9. Segenap Dosen Pengajar, staf Tata Usaha dan staf Dekanat, terutama Pak 

Maman, di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

10. Seluruh rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 



11. Kepada pihak Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu saya ketika 

mengambil data, dan melakukan wawancara yang diperlukan terkait 

penulisan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang sudah membantu dan memberikan doa kepada penulis 

yang pastinya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. 

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga 

tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas 

Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

terima kasih. 
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