
” Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah 

Lagi” (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo 

Kecamatan Demak Kabupaten Demak) 

 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Penyelesaian Tugas Akhir 

Dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) 

 

 

Oleh: 

Hisyam Abdullah 

NIM : 1620110076 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS SYARIAH 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

TAHUN 2020 

 

  



ii 
 

  



iii 
 

  



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Hisyam Abdullah 1620110076 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahawa 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 dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini. 

NIM. 1620110076 

 

  

 

Kudus, 23 September 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

Hisyam Abdullah 
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MOTTO 

 

 الَيَْدُخُل اْلَجنَّةَ قَاِطع  

Artinya: “Tidak akan masuk surga pemutus tali persaudaraan (HR 

Muslim)”
1
 

 

  

                                                           
1 Ibnu Hajr al-Atsqalani, Fathul Bari, hlm. 102 
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PERSEMBAHAN 

Bismiillahirrahmaanirrahiim….. 

Karya ini saya persembahkan dengan kerendahan hati dan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan 

orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupanku dan 

mewarnai hari-hariku. Saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tuaku  Bapak 

Ahmad Shokib dan Ibu Muawanah yang dengan tulus dan 

tiada henti-hentinya memenjatkan do‟a untukku dan 

senantiasa menyemangatiku. Terimakasih telah mendidikku 

dengan penuh kesabaran dan doa restu kalian yang 

senantiasa menjadi penyejuk dan kemudahan langkahku 

menuju jalan ridha-Nya. 

2. Teruntuk kakak saya Zuzinatun Nafisah dan Nadlifatun 

Nuronniyah, adik saya A'yun Zakiyyah, juga Keponakan-

keponakan yang saya sayangi dan semoga termotivasi untuk 

terus semangat belajar hingga sukses dunia akhirat. 

3. Teruntuk Bapak Abdul Haris Na'im S.Ag.,M.H selaku 

dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus 

beserta staf-stafnya, terutama dosen-dosen yang telah 

mengajar berbagai mata kuliah kepada saya. 

4. Teruntuk Romo K.H. Munawar Sujud dan Ibu Nyai Hj. 

Sumiyatun beserta Ahlu bait yang menjadikan motivasi buat 

penulis agar selalu menjadi yang terbaik diantara yang 

terbaik. Terima kasih atas jasamu yang tak pernah 

tergantikan, terima kasih atas bimbingan dan do‟amu yang 

tulus tanpa henti, maaf karena saya sebagai murid masih 

banyak mengecewakanmu, tak ada yang kami berikan selain 

terima kasih tulusku padamu. Semoga saya bisa mengikuti 

jejakmu. 

5. Teruntuk Mas Muhammad Subkhan, Mas Syariful Ajib dan 

Agus Ahmad Syukron terima kasih sudah menyempatkan 

waktu untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada saya, 

sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan baik. 

6. Teruntuk Keluarga Jamtiber Terimakasih sebanyak-banyak 

atas support Kalian. 
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7. Teruntuk sahabat seperjuanganku Jibi, Syukron, Munir, 

Irham, Jauhari, Seno, Chanif, Abidin, Adzim, Alif, Ghufron, 

Sugeng, Muttaqin, Cilung, Dedi K, Dedi W, Afida, Ila 

Mardhatilla, Indah K, Indah D,i serta terima kasih untuk 

setiap nasihat dan motivasinya. Semoga persahabatan ini 

tetap terjaga sampai akhir hayat. 

8. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Demak ( Darul, 

Rejeb, Mustakim, Indah K, Indah D.I, Ila, Heni, Via, Fara, 

serta Bapak Ibuk kontrakan) terima kasih untuk 

kerjasamanya dan kenangan masih yang pernah terukir. 

9. Teruntuk semua teman-teman kelas AS/HKI angkatan 2016 

terkhusus AS/HKI-B teman seperjuangan, terima kasih 

untuk kebersamaannya, kisah-kisah perjuangan kita, canda 

tawa kalian, semangat kalian. Semoga silaturrahmi ini tetap 

terjaga dan sukses untuk kita semua. 

10. Almamater tercinta selama empat tahun tgerakhir ini di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba 

ilmu disini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutklan satu 

persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, 

motivasi, inspirasi dan membantu dalam hidupku terlebih 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Robbal ‘Alamiin, Segala puji syukur 

kehadirat 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 senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya 

yang setia. Amiin ya Robbal „Alamiin. 

Berkat karunia Allah SWT dan rahmat-Nya penulis 

diberikan kemudahan dan kelancaran hinggga pada akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HAK 

PEMELIHARAAN  ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG 

SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Persepsi Kyai dan 

Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten 

Demak)” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka 

menyelesaikan progam sarjana (S1) pada Fakultas Syariah progam 

studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

Berbagai teori penunjang telah diperoleh sebagai bekal 

penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan 

masih juga datang menghadang dalam penyelesain skripsi ini. 

Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagi pihak, pada akhirnya 

penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam 

kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang 

memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi 

di Fakultas Syari‟ah. 

3. Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A selaku ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang diberikan kepada 

penulis selama menempuh studi. 

4. Bapak Abdul Haris Na'im S.Ag.,M.H selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Semua dosen dan staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman-teman seperjuanganku HKI angkatan 2016 yang 

selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu dan saling 

memotivasi 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 penyelesaikan skripsi 

ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapapun 

diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini 

diharapkan ada manfaat dan barokahnya. 

 

 

Kudus, 21 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

Hisyam Abdullah 

NIM. 1620110076 

 

 


