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MOTTO 

 

            

”Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 

sombong.”
1
 

(QS. Al-Isra ayat : 37) 

 

 

 
 

  

                                                           
1 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung : 

Diponegoro, 2006). 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

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 

Asikin dan Ibu Ronipah yang dengan tulus dan tiada 

henti-hentinya memanjatkan 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 adik saya Putri Sa’adah, juga Keponakan-

keponakan yang saya sayangi dan semoga termotivasi 

untuk terus semangat belajar hingga sukses.  

3. Teruntuk bapak Abdul Haris Na’im, S.Ag, M.H selaku 

dosen Pembimbing, juga bapak Syaiful Mujab, M.Si 

selaku mantan 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 KH. Labib Shodiq Suhaimi selaku 

pengasuh ponpes Al-hikmah 1 Benda Sirampog Brebes 

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 

belum bisa mengamalkan semua ilmu yang telah engkau 

berikan, tak ada yang bisa saya berikan selain terima 

kasih tulusku padamu. Semoga kedepan saya bisa 

mengamalkan semua ilmu yang telah engkau ajarkan 

sebagai pedoman hidup. 
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5. Teruntuk Keluarga Besar PSNU Pagar Nusa Ponpes Al-

hikmah 1, juga Alumni Asisten Pagar Nusa Al-hikmah 1 

semoga selalu diberikan semangat dalam latihan dan 

mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-

guru kita. 

6. Teruntuk sahabat GRADUATED 08/14, Medon, Yuda, 

Fikri, Fais, Muri, Erwin, Hendri dan yang lain, terima 

kasih untuk setiap waktu dan canda tawa bersama. 

Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai akhir 

hayat. 

7. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Kudus,  Adhim, 

Bahri, Ponco, Ilham, Vero, Diva, Listi, Embun, terima 

kasih untuk kerjasamanya dan kenangan yang pernah 

terukir. 

8. Teruntuk teman-teman Kos baik Kos Manfaati, Kos Bu 

Dwi dan Kos Ibu Mery. Susah, senang dan canda tawa 

kalian kala di kos takan pernah kulupakan. Semoga 

selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala 

sesuatu. 

9. Teruntuk sahabat-sahabat yang selalu meramaikan usaha 

Es Kelapa Muda saya, Lenok, Seno, Munir, Jabar, Ucup, 

Adhim, Irham, Canip dan lain-lain. Semoga kalian  

selalu diberikan jalan menuju kesuksesan. 

10. Teruntuk teman saya Indah D.I terima kasih telah 

menemani hari-hariku selama 4 tahun, sampai jumpa 

dilain waktu. Semoga sehat selalu dan diberikan 

kemudahan untuk menjalani hidup dalam mencari ridho-

Nya.     

11. 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. 

12. Almamater tercinta selama empat tahun terakhir ini di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah 

memberikan pengalaman yang tak terlupakan selama 

penulis menimba ilmu disini. 
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13. 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 “Analisis 

Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tentang 

Hadhanah Dalam Perkara Nomor 

0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.” sebagai salah satu syarat 

kelulusan dalam rangka menyelesaikan progam sarjana (S1) 

pada Fakultas Syari’ah 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 

penyelesainya. 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. Ibu 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. 
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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. 

5. Bapak Drs. Ali Mufid selaku Ketua Pengadilan Agama 

Kudus, yang telah memberi izin penulis untuk 

penelitian di Pengadilan Agama Kudus, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan lancar. 

6. Bapak Drs. Syamsuri selaku Hakim dan bapak H. 

Muhammad Muchlis, S.H selaku Panitera Pengadilan 

Agama Kudus yang telah bersedia membimbing dan 

memberikan sedikit ilmunya kepada penulis ketika 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus. 

7. Semua dosen dan staf Pengajar di IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengalaman sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuanganku HKI angkatan 2016 yang 

selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu dan 

saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. 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. 
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Kudus, 22 September 2020 

Penulis, 

 

 

 

 

Moh. Imam Mutaqin 

NIM. 1620110078 
 


