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MOTTO  

 

ِقيُت لِلنَّاِس َوٱحَلج ِ   َيسئُلوَنَك َعِن ٱأَلِهلَّةِ    ُقل ِهَي َموََٰ
“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 

Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi 

ibadah) haji. (Al-Baqarah:189)” 

 

 خري الناس أنفعهم للناس
 “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk 

sesama manusia” 
2
 

 

  

                                                           
1 Alquran, Al-Baqarah ayat 189,, Alquran Terjemah Bahasa Indonesia, 

(Kudus: Menara Kudus, 2006), 27. 
2  Maktabah Syamilah, Kanzul Amal, Juz 15, No 43065, 777. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
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penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan 

orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupanku dan 

mewarnai hari-hariku. Ku persembahkan karya ini untuk: 

1. Bapak tercinta yang mendidikku, selalu 

mendampingiku, memberi nasihat-nasihat dan 

menguatkanku hingga saat ini dan semoga sempai 

menua kelak. Memberiku semangat, mengajarkan 

kedisiplinan, tanggung jawab dan kejujuran. 

2. Ibunda tercinta yang mendidikku dengan penuh 

kelembutan, kesabaran dan mengajariku arti dari sebuah 

ketulusan. Terimakasih telah menjadi ibu terhebat san 

says bersyukur dilahirkan oleh wanita sebaik ibu. 

3. Kakak tercinta Af’idatul Muniroh, Adik tercinta Laila 

Fitriyah, M. Nailal Muna, M. Sirril Wafa, M. Haidar 

Hilmi, M. In’amurrofiq. Terimakasih atas kasih 

sayangmu, perhatianmu selama ini. Semoga kita bisa 

menjadi anak yang membanggakan, orang yang bisa 

bermanfaat dengan ilmu yang berkah dan pribadi yang 

selalu rendah hati. 

4. Bapak Ibu guru yang telah mengajariku mulai dari 

taman pendidikan sempai di perguruan tinggi, 

terimakasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah 

diberikan selama ini.  

5. Bapak Dr. Nur Aris, M.Ag, terimakasih atas 

bimbingannya, terimakasih untuk semangat dan nasihat-

nasihatnya, untuk doa’a-do’anya, terimakasih untuk 
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semoga menjadi teman yang tambah baik untuk 

selamanya. 
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ikut membantu dan menyuport. 
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9. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ahwal 

Syakhsiyyah, terkhusus AS-A angkatan 2015 dan tidak 

terkecualikan, semoga silaturrahim ini tetap terjaga 

sampai nanti. 

10. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ahwal 

Syakhsiyyah, terkhusus AS-B angkatan 2015 semoga 

silaturrahim ini tetap terjaga samapai nanti. 
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12. Dan semuanya. 
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Aamiin……. 
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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

 awal ‘A/‘aع   KH/kh خ
 ء

awal 
A׳/aب ا ׳ B  

 D/d د
 ع

akhir 
A’/a’ 

 ء

akhir 
A/a   بِي Bî 

 Bū بُو   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 nisbah ׳F/f Tasydîd Yā ف R/r ر

 Falakiy ف ل ِكي   Abb ا ب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س  am y  ‘ ع ال ِمي   Rabb ر 

‘Ain/Hamzah 

di belakang 

‘Ain/Hamzah  

di-waqf 
 ال  

Vokal 

rangkap 

ع    ال فُُروعُ  qara’a ق ر 
al-

  rū’ 
رُ   ال ق م 

al-

qamar 
 غ ي ِري  

Gairî 

ء   اءُ  a׳Qara ق ر   ال ق ض 
al-

qaḍ ’ 
سُ   الش م 

al-

syams 
 ش ي ئ  

Syai׳un 

Kata majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 
Tā’ marbūṭah 

ي نِ  اُل الد ِ م   Jam   ddîn ج 
اُل  م  ج 

ي نِ   الد ِ

Jam   a -

Dîn 
  s ’a س اع ة  
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KATA PENGANTAR 

 

 ِ ب  ِ ر  مدُ ّلِِل  ل ِمين  ٱلح   ٱلع َٰ

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga atas 

karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya yang setia, semoga kita Kelsi mendapatkan 

syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin. 

Berkat karunia Allah SWT dan rahmatnya penulis 

diberikan kemudahan dan kelancaran hingga pada akhirnya 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjaun Fikih 

Tentang Penetapan Puasa Arafah Yang Tidak Sesuai 

Dengan Penetapan Wukuf” sebagai salah satu syarat 

kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) 

pada Fakultas Syariah program studi Ahwal Syakhsiyyah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku 

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

2. Terima kasih kepada Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., 

M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menempuh studi di Fakultas Syariah. 

3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Aris, M.Ag. selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi, bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

kesabaran, dan fikiran dalam membimbing penulis hingga 

pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

4. Terima kasih kepada semua dosen dan staf pengajar di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang membekali 

berbagai pengalaman sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta segenap 

keluargaku yang selama ini selalu memberikan yang 
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terbaik bagiku, mendoakanku, mendukung serta 

memberikan semangat belajar dan nasihat-nasihatnya. 

6. Terima kasih teman-teman seperjuanganku AS-A angkatan 

2015 yang saling memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, 

motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik konstruktif dari 

siapapun diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebaga bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 

demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan 

ini, pun juga diharapkan ada manfaatnya. 

 

 

 

Kudus, 12 April 2020 

Penulis, 
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