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MOTTO 

                       

                

Artinya: 

“Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

berpegang teguh kepada (agama)-Nya, maka Allah akan 

memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari-Nya 

(surga), dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-

Nya”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Alquran, An-Nisa’ ayat 175, Alquran dan Terjemahnya 

(Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 105. 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, atas segala puji syukur dan 

terimakasihku kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

beribu-ribu kenikmatan terhadapku dengan memberikan orang-

orang yang selalu sayang dan selalu menyemangatiku untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu 

saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

yang telah memberikan sinar kejayaan terhadap zaman ini, yang 

selalu menjadi semangat dalam setiap langkah nafasku, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 

kupersembahkan skripsi ini teruntuk: 

 Orang yang paling berharga dalam hidupku, Bapak 

Sudarman dan Ibu Sriyati (Almh), Ibu Ririn Syarofah yang 

sangat saya sayangi melebihi siapapun didunia ini, yang 

tanpa lelah senantiasa untuk selalu mendoakanku dalam 

setiap sujudnya, dalam setiap doanya dan mengorbankan 

waktu serta tenaga demi ananda, berupa dukungan, nasehat 

yang sangat berharga serta memberikan kasih sayang 

sepanjang masa. Terimakasih sudah menjadi orang tua 

yang selalu mengajarkan ananda tentang perjuangan hidup 

dan kerja keras dalam menjalani hidup. 

 Saudara-saudaraku tercinta, Kakakku Anisatul Mufadholah 

beserta suaminya Akbar Burhanuddin dan Kakakku Moh. 

Anas Maulana Ibroohim, yang tanpa lelah untuk selalu 

mendo’akan, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, 

serta nasehat-nasehatnya.  

 Keponakan saya yang lucu-lucu dan menggemasakan 

(Adzkiya Keyra Nafeeza dan Adiba Khairisa Ramadhani). 

Berkat keceriaan dan hiburan yang kalian berikan kepada 

saya, menjadi kekuatan tersendiri buat saya, sehingga 

skripsi ini bisa saya kerjakan dengan hati yang bahagia. 

 Dosen pembimbing Proposal dan Skripsi Ibu Hj. Istianah, 

MA., yang bersedia meluangkan waktunya untuk 

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 

proposal skripsi ini. 

 Seluruh dosen IAIN Kudus yang telah menjadi jembatan 

bagiku untuk bisa menikmati indah dan bagusnya Negeri 

ini, tanpa kehadiran Beliau, entah kemana kaki ini akan 
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melangkah. Terimakasih atas ilmu, nasehat, motivasi, do’a 

serta  pengalamannya selama menuntut ilmu di Kampus 

tercinta IAIN Kudus. 

 Keluarga IQT B 2015, Akhi-Akhinal karimah: Yazid, 

Nafek, Rizky, Arif, Ghoza, Rozi, Ni’am, Haniful, Irsyad, 

Ade, Musthofa. Serta ukhti-ukhtinal karimah: Chumay, 

Nurul, Tante, Biyunk, Yanti, Chemut,Ipin, Hani’am, 

Ni’mah, Chacha dan Anik Lestari,kalian mengajarkanku 

tentang kebersamaan, layaknya semut yang mengarungi 

tebing-tebing biru, mengajakku tersenyum, riang bersama 

pilu, tak akan indah kehidupan ini tanpa keceriaan yang 

muncul secara alami dalam diri kalian. Semoga tidak akan 

pernah putus pertemanan sampai di akhirat kelak nanti. 

Aamiin.. 

 Untuk temanku Amalia Zunita yang telah membantu 

mengatarkan ke Desa Karangrowodan selalu memberikan 

semangat kepadaku agar skripsi ini bisa segera selsai 

dengan baik. 

 Untuk temanku yang sudah seperti saudara sendiri Neng 

Radia Larasati Syafrie yang tak henti-hentinya 

memberikan semangat serta doanyaagar skripsi ini bisa 

segera selesai dengan baik. 

 Keluarga PPL di Ponpes Daar Al-Furqon Janggalan yang 

telah membantu dan berjuang bersama dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Keluarga KKN Posko 6 di Desa Bulungkulon, kalian 

adalah keluarga baruku dengan waktu yang sangat singkat 

dan sedikit banyak kita saling mengisi warna dalam 

memaknai persahabatan bahkan kekeluargaan. Momen 

sepintas tapi membekas. 

 Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

 Dan semua pihak yang membantuku dalam penyusunan 

skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

setia memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Tak lupa pembaca budiman sekalian, semoga membaca 

skripsiku ini menambah wawasan dan pengetahuan. 

Aamiin Ya Rabbal „Alamin… 
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KATA PENGANTAR 

 Pertama dan yang paling utama penulis ingin 

mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang 

selalu memberikan penerang hati, ketenangan dan inspirasi 

dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Tanpa anugrah 

yang besar itu penulis yakin tidak akan bisa menyelesaikan 

skripsi ini dari halaman awal hingga akhir. 

 Shalawat dan salam selalu penulis haturkan kepada 

junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman kegelapan Jahiliyah menuju zaman 

cahaya Islam yang terang benderang ini. 

 Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 

akan selesai tanpa bantuan beberapa pihak. Banyak sekali 

orang-orang baik yang telah membantu selama penulisan skripsi 

ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu maka, 

penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya hingga 

Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahala yang tak 

terhingga. Terkhusus apresiasi ini penulis berikan kepada: 

1. Dr. H. Mudzakir, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Kudus, 

yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Masrukin, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan 

Ushuluddin IAIN Kudus yang telah memberikan 

motivasi dan arahan tentang penulis skripsi ini. 

3. Hj. Istianah, MA., selaku Dosen pembimbing Proposal 

dan Skripsi.Terimakasih telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran serta motivasi untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. Terimakasih sudah menjadi dosen yang sangat baik. 

Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan 

tugas. 

4. Anisa Listiani, M.Ag., selaku Kepala perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen IAIN Kudus, khusunya Dosen Jurusan 

Ushuluddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu 
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pengetahuan kepada penulis selama menempuh Studi di 

kampus tercinta ini. 

6. Bapak dan Ibuku, beliau Sudarman dan Ibu Ririn 

Syarofah yang tidak kenal lelah dalam memberikan doa 

dan semangat serta kasih sayang kepada penulis, tidak 

ada kata lain selain mendoakan engkau, semoga selalu 

diberikan keberkahan umur, rizki yang halal serta 

barokah serta diberi kebaikan yang lainnya di dunia 

maupun di akhirat. 

7. Kakaku Anisatul Mufadholah beserta suaminya Akbar 

Burhanuddin, Kakaku Moh. Anas Maulana Ibroohim 

yang tanpa lelah untuk selalu mendo’akan, terimakasih 

atas kasih sayang, dukungan, serta nasehat-nasehatnya. 

Serta keponakan saya (Adzkiya Keyra Nafeeza dan 

Adiba Khairisa Ramadhani). Semoga kelak kalian bisa 

menjadi orang yang hebat berguna bagi Nusa dan 

Bangsa. Aamiin.. 

8. Terimakasih kepada Bapak Heri Darwanto selaku 

Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus. Beserta perangkat Desa (Staff Kasi 

Kesra dan Kaur Kesra), para tokoh masyarakat sedulur 

sikep yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terimakasih Seluruh Masyarakat Desa Karangrowo 

Undaan Kudus yang mempermudah penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

10. Guru-guru penulis, yang penulis tidak bisa sebutkan 

satu persatu. Guru-guruku di taman kanak-kanak TPQ 

Al-Ikhlas, TK Tamrinut Thullab, MI Tamrinut Thullab, 

Mts Nu As-Salam serta MA Nu Mu’allimat 

Kudus.Panjenengan Sedoyo bagaikan cahaya disaat 

muridmu ini sedang tersesat dalam kegelapan dan 

kedzaliman. Terimaksih tidak terhingga atas ilmu, 

bimbingan, nasehat-nasehat serta doa nya yang selama 

ini sudah penulis rasakan manfaatnya. Semoga menjadi 

amal jariyah dan Allah ridho dengan semua ini. 
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11. Keluarga dan segenap sahabat serta teman-teman 

terkhusus IQT-B 2015 yang sudah membantu tenaga 

dan fikirannya dalam pembuatan skripsi ini. 

12. Keluarga dan segenap Ustadzah serta teman-teman 

Daar Al-Furqon Putri Kudus yang tak henti-hentinya 

memberikan semangat dan do’anya untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah meberikan bantuan yang sangat 

bermanfaat dalam penyususnan skripsi ini.  

 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang 

diberikan baik tenaga, pikiran maupun moril dan materil, 

penulis hanya mampu membalas dengan untaian Do’a 

Jazakumullahu Khoiron Katsiro, semoga Allah SWT membalas 

dengan kebaikan yang melimpah. Aamiin.. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

belumlah pada tahap sempurna maka, segala masukan, saran 

dan kritik yang membangun selalu penulis tunggu-tunggu untuk 

perbaikan penulisan yang selanjutnya. Penulis berharap semoga 

skripsi ini bisa memberikan tambahan khasanah keilmuan 

tentang KEUNIKAN TRADISI PERNIKAHAN SEDULUR 

SIKEP DI DESA KARANGROWO KECAMATAN 

UNDAAN KABUPATEN KUDUS (Kajian QS. An-Nisa’: 3, 

QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170). Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pada para pembaca pada 

umumnya. Aamiin... 

Kudus, 18 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

 

 
 

Anik Rif’atul Uluwiyah 

NIM. 1530110036 

 


