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MOTTO 

ا   ا   ٥فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡۡسِ يُۡۡسً  ٦إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡۡسِ يُۡۡسٗ
Artinya: “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
1
 

َتِفعْ    ِإِذاْلَفََت َحْسَب اْعِتَقاِدِه رُِفْع    وَُكلُّ َمْن َلَْ يَ ْعَتِقْد ََلْ يَ ن ْ
Artinya: “sebab pencapaian seorang pemuda itu berdasarkan atas 

keyakinannya, dan barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan, 

maka dia tidak akan memperoleh kesuksesan.”
2
 

  

                                                           
1
 Alquran, al-Insyirah ayat 5-6, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Semarang: Departemen Agama Republik Indonesia, Alwaah, 1993). 

1073. 
2
 Ahmad Mutohhar bin Abdurrahman al-Maraqi Semarang, al-

Gurratus Saniyyah Fiy Tarjamah ad-Durratu al-Bahiyyah Li Syaikh 

Syarafuddin Yahya al-‘Amriṭiy, (Semarang: Karya Toha Putra), 11.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Puji syukur bagi Allah Subḥanahu wa Ta’ala. Sholawat 

serta salam kupanjatkan untuk baginda Nabi Muhammad 

Ṣallallahu ‘alaihi wasallam. Kupersembahkan karya penuh 

perjuangan ini kepada: 

1. Ayah dan bunda tercinta yang telah merawat, 

membesarkan, dan mendidik dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan serta dukungan dan doa-doanya dalam setiap 

langkah baikku. 

2. Adik-adikku tersayang yang selalu menghibur hari-hariku 

3. Sang guru sejati yang selalu mendukung, memberi 

semangat, arahan, nasehat serta doa yang sangat berguna 

bagi kehidupanku 

4. Abah Qomaruddin yang telah memberikan nasehat yang 

memberikan arahan dan nasehat yang takkan pernah 

terlupa.  

5. Bapak Nur Aris yang telah memberikan bimbingan, arahan 

serta penjelasan selama proses penyusunan skripsi bagi 

penulis. 

6. Untuk teman AS/A 2015, teman seperjuangan dengan 

semua cerita, kisah perjuangan kita yang tak akan pernah 

terlupakan. Semangat, semoga langgeng dan sukses 

bersama. 

7. Untuk seorang wanita yang kelak akan menjadi 

pendamping dalam hidupku. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

..َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

...َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

...َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
 ع  

akhir 
‘A/’a ء A’/a’ ب ا Bā 

 D/d د
 ع

awal 
A’/a’ ء A/a ب ي Bī 

 Bū ب و Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yā’ nisbah ف R/r ر

ي   abb أ ب   Q/q ق Z/z ز  Falaky ف ل ك 

ب   K/k ك S/s س ي   rabb ر   Ālamiy‘ ع ا ل م 

‘Ain/Hamz

ah di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di- Waqf 
 Vokal Rangkap ا ل  

ع    ق ر 
Qara’

a 
ع   و   ال ف ر 

A

lf

u

r

ū

’ 

 

ر     ا ل ق م 
Al-

qamar 
ي    Gairī غ ي ر 

ء    ق ر 
Qara’

a 
اء    ال ق ض 

A

l-

q

a

ḍ

ā

’ 

ا  

ل  

ش  

م  

 س  

Al-

syams 
 Syai’un ش ي ئ  

Kata Majemuk dirangkai 

Kata 

Majemuk 

dipisah 

Tā’ Marbūṭah 

ي ن   ال  الد   م   Jamāluddīn ج 
ال   م  ج 

ي ن    الد  

Jamāl 

al-Dīn 
 Sā’ah س اع ة
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirraḥmanirrḥīm 

Alḥamdulillahirobbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi ini dengan baik. 

Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari 

zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita menjadi 

umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin. 

Penulis mengucapkan banyak rasa syukur karena atas ijin 

dan rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqasid 

Syariah” sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 

(S.1) Ahwal Syakhsiyyah pada Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari 

dukungan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sudah 

selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Terimakasih Bapak dan Ibu serta keluarga besar penulis 

yang selalu memberikan semangat, mendoakan, mendukung 

dan memberikan saran serta nasihat-nasihatnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi. 

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mundzakir, M.Ag selaku 

Rektor IAIN Kudus 

3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum 

selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus yang 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh 

studi di Fakultas Syariah.  

4. Terimakasih kepada Bapak H. Fuad Riyadi, L.c., M.A 

selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyyah atas ilmu 

yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi. 

5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Nur Aris, M.Ag. selaku 

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kudus dan 

selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, 

memberikan arahan, dan penjelasan selama proses 

penyusunan skripsi bagi penulis. Terimakasih banyak, untuk 

kesabaran serta waktu dan tenaga yang diluangkan dalam 
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membimbing penulis hingga pada akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir dalam studi yang ditempuh 

penulis. 

6. Terimakasih kepada Dosen Wali Ibu Lina Kushidayati, SHI., 

M.A atas perwaliannya selama penulis menempuh studi.  

7. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Kudus yang 

telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis. 

8. Terimakasih kepada seluruh staf Fakultas Syariah yang 

memberikan kontribusi dalam pelayanan kepentingan 

penulis sampai akhir studi.  

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan AS/A & 

AS/B angkatan 2015, semoga kekeluargaan kita selalu 

terjalin. 

10. Terima kasih kepada teman-teman KKN-IK 067 Syariah 

KUA kecamatan Gebog kabupaten Kudus Tahun 2018 yang 

selalu menjaga kekompakannya. 

11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Terimakasih terakhir, kepada siapapun yang nantinya 

membaca skripsi ini, semoga bisa bermanfaat. Penulis 

membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun 

kepada penulis, yang mana skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. 

Atas segala bantuan dari beliau-beliau di atas, penulis 

mengucapkan banya terimakasih dan penulis tidak bisa 

membalasnya kecuali hanya berdoa semoga mendapatkan balasan 

yan sebesar-besarnya dari Allah SWT. “jazākumullah ahsana al-

jazā’, jazakumullah khairan kaṡīra”. Aamiin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan. Oleh karenanya penulis sangat 

mengharapkan para pembaca memberi kiritik dan saran, masukan 

dan solusi yang sifatnya membangun dan menerima saran, 

masukan dan solusi serta upaya penyempurnaan skripsi ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  

Kudus, 27 Januari 2020 

Penulis 
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