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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Yunanda Iis Faoziyah, NIM 1420110037 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun ; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

  

 

     

    Kudus, 01 Oktober 2020 

    Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

 

    Yunanda Iis Faoziyah 

    Nim 1420110037 
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MOTTO 

 

Hidup itu seperti perahu. Kita harus pintar menjaga keseimbangan 

dan harus terus mendayungnya agar kita bisa sampai sesuai dengan 

arah tujuan kita. 

(Merry Riana) 

 

Hidup hanya satu kali, maka lakukanlah hal yang terbaik untuk 

orang-orang yang kau sayangi dan hidup itu tentang tiga hal yaitu 

Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan 

Emosional, jika semua itu bisa dikendalikan dengan baik maka 

ketenangan hati yang akan selalu di dapatkan. 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji dan syukur atas semua nikmat yang telah Allah 

berikan karena atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan karya 

ilmiah ini, hingga mampu mempersembahkan karya ini kepada 

mereka yang tercinta. 

1. Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya 

kepada penulis sampai sekarang dan akhir kelak. 

2. Bapak dan Ibu Tercinta, Tersayang (Bapak Hanafi 

Ngatono dan Ibu Ngatmini) yang senantiasa sabar dalam 

merawat dan membesarkanku, memberikan dukungan baik 

materil dan non materil serta tak henti-hentinya 

mendo’akan setiap langkahku. 

3. Adikku tersayang (Izzati Amalia) yang selalu memberikan 

keceriaan dan kebahagiaan serta keluarga besarku yang 

memerikan semangat dan dukungan serta do’a yang tiada 

henti. 

4. Sahabatku tersayang, Asri Khumairoh yang selalu 

memberiku semangat dalam hal apapun dan selalu ada 

dalam suka maupun duka. 

5. Teman-teman AS-A angkatan 2014 yang selalu member 

semangat dalam dukungan dalam berjuang menuntut ilmu 

di IAIN Kudus. 

6. Teman-teman PPL (Joko, Alfa, Cempaka, Wakidun, 

Rosyad, Latif, Fatar) rasa syukur karena sudah mengenal 

kalian, semoga persahabatan yang telah kita jalin selama 

ini tidak berhenti begitu saja, aminnn… 

7. Keluarga besar KKN Posko 006 Desa Kalianyar 

Wonosalam Demak ( Novi, Devi , Arik, Lisa, Iin, Nurul, 

Fitria,  Rosyad, Dirga, Ajik ) rasa syukur karena sudah 

mengenal kalian, semoga persahabatan yang telah kita jalin 

selama ini tidak berhenti begitu saja, aminnn… 

8. Serta terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu 

dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam 

persembahan ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam 

rangka menyelesaikan program strata satu (S1) penulis dapat 

menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir kuliah ini. 

 Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi 

makhluk sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para 

sahabat dan para tabi’in serta  kepada seluruh umatnya. Semoga 

kita tergolong umat yang mendapatkan pertolongan beliau di hari 

kiamat nanti. 

 Biidznillahwabi’aunillah, skripsi yang berjudul 

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PIDANA MATI 

ATAS DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM 

KUHP”, telah berhasil disusun dengan sungguh-sungguh sehingga 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu 

(SI) pada Ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga 

penyusun skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan 

terimakasih kepada : 

1. Dr. Mundakir, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

2. Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum. Selaku Dekan Syariah 

dan Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan 

perbaikan dalam menyusun skripsi ini. 
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 Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan 

keterbatasan penulis. Terlepas dari itu, penulis berharap karya ini 

bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual. Dan, penulis 

senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

     

    Kudus, 01 Oktober 2020 

    Penulis 

 

 

 

        

    YunandaIisFaoziyah 

 


