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MOTTO 

 

 

 

 

Tak selamanya kalian selalu  

dibelakang,  

jika kalian mau berusaha dan belajar  

untuk jadi yang didepan 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. 

Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehadirat Rasuluallah SWT.  

Dengan ini saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang 

yang sangat ku kasihi dan kusayangi. 

1. Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis 

sampai sekarang dan sampai akhir kelak. 

2. Ayahanda (Buchori) dan Ibuhanda (Jamilatun), adikku (Siti Noor Alifiyah dan 

Intan Rahmatussalimah) sebagai tanda bekti, hormat dan rasa terimakasih 

yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada orang tua, adik-

adikku yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih 

yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas 

yang bertuliskan untuk membuat orang tuaku dan adik-adikku, karena kusadar 

selama ini belum bisa berbuat yang lebih, untuk orang tuaku, adik-adikku 

yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu 

mendo’akanku, selalu menasehatiku agar menjadi lebih baik. Maaf belum bisa 

menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk 

kalian semua. 

3. Spesial buat yang tersayang dan tercinta Fahmi Irawan, terimakasih atas 

semua waktumu yang senantiasa memberikan semangat kepadaku dari awal 

perkulihan sampai sekarang ini.  

4. Untuk sahabatku tercinta  Himatus Salamah, Asri Khumairoh, Syifaul Jannah, 

Indah Lestari, Yolanda Putri Subagyo terima kasih atas kasih sayang, 

perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Untuk teman-teman angkatan 2014 khususnya kelas Ahwal Syakhsiyyah (B) 

terima kasih atas bantuan do’a, nasehat, hiburan, dan perjuangan yang kita 

lewati bersama selama perkuliahan. 

6. Buat teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PPL) (Indah, Hima, Yolanda, 

Mbak Yuni, Alam, Anas, Fahmi, Shoibi) rasa syukur karena sudah mengenal 
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kalian, semoga persahabatan yang telah kita bina selama ini tidak pupus di 

jalan Buat teman-temanku KKN Kelompok 088 terima kasih untuk kenangan 

manis yang telah mengukir selama ini, kalian luar biasa. 

7. Teman-temanku yang tak bisa kusebutkan, dimanapun kalian berada. Akan 

tetap berada diruang khusus bagiku untuk semua kebersamaan kita. 

8. Almamaterku IAIN Kudus tercinta. 

9. Dan tak lupa kepada pembaca yang budiman. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang 

berjudul “KEPEMIMPINAN PRESIDEN WANITA (Studi Komparasi Bathsul 

Masail dan Majelis Tarjih) ”  ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) IAIN Kudus. 

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepangkuan insan mulia, 

penerang kegelapan dunia Nabiyuallah Muhammad SAW, semoga kita 

mendapatkan syafaatnya besok diyaumul Qiyamah. Amin… 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak bimbingan dan saran-saran 

dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk 

itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mundakir , M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah memberikan 

izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

2. Dr. Supriyadi, MH, selaku Ketua Jurusan Syari’ah IAIN Kudus yang telah 

memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi ini.  

3. Dr. H. Zumrodi, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku ketua Perpustakaan IAIN Kudus beserta seluruh 

petugas perpstakaan yang telah memberikan izin dan layanannya. 

5. Para dosen dan seluruh staf pengajar dilingkungan IAIN Kudus yang telah 

memberikan motivasi belajar dalam menyelesaikan studi. 

6. Ayahanda tercinta Buchori dan ibunda tercinta Jamilatun yang telah 

memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk 

kesuksesan saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan 

ridho-Nya kepada keduanya. Serta adikku tersayang Siti Noor Alifiyah dan 

Intan Rahmatussalimah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 
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