
i 

 

TRADISI MUPU ANAK SEBAGAI STIMULAN 

KEHAMILAN IBU ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM 
(Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak) 

 

 
 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Penyeselaian Tugas Akhir 

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) 

 

 

 

Oleh: 

Dzikron Adhim 

Nim 1620110066 

 

 

INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM KUDUS 

FAKULTAS SYARIAH 

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

TAHUN 2020 



ii 

 

KEMENTRIAN AGAMA ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, 

Telp. (0291) 432677 
  

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan skripsi 

saudari: 

Nama   : Dzikron Adhim 

NIM   : 1620110066 

Fakultas  : Syari’ah 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam 

Judul  :“Tradisi Mupu Anak Sebagai 

Stimulan Kehamilan Ibu Angkat 

Presepektif Hukum Islam Studi Kasus 

di Desa Babalan Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak” 

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan 

dengan dosen pembimbing Sejak tgl 26 juni 2020 sampai 

dengan 16 september 2020 dan disetujui untuk dapat 

dilanjutkan ke proses munaqosyah.  

   

Kudus, 26 Juni 2020 

Pembimbing. 

 

 

 

 

H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag 

NIP.197609252006041002 

  



iii 

 

  



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Dzikron Adhim 1620110066 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 ketidak benaran dalam pernyataan saya ini. 

 

Kudus,16 September 2020 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Dzikron Adhim 

NIM. 1620110066 

 

 

  



vi 

 

MOTTO 

 

 

“LELAH BOLEH NYERAH JANGAN” 
 

 

  



vii 

 

HALAMAN 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 Abu 

Asykar dan Ibu Mufasiroh 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 Keluarga Tercinta ,juga keponakan-keponakan yang 

saya sayangi dan semoga termotivasi untuk terus semangat 

belajar hingga sukses dunia akhirat.  

3. Teruntuk Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A. 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 keluarga besar UKM PALWA”51” Tercinta 

Tertanam, Terimakasih atas pengalamnya,Ilmunya 

Kekeluargaanya,Kebersamaanya,Kekompakanya. 

5. Teruntuk Intan Pratama Ayu terima kasih sudah mau selalu 

menemani. 

6. Teruntuk sahabat seperjuanganku Irham ganteng, Jowarex, 

Seno, Hiysam, Cilung, dan lainya yang tidak bisa saya 

sebutkan satu-persatu serta terimakasih untuk setiap nasihat 

dan motivasinya. Semoga persahabatan ini tetap terjaga 

sampai akhirhayat. 

7. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK KUDUS terimakasih 

untuk kerjasamanya dan kenangan manis yang pernah terukir. 

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

terkhusus AS/HKI-B teman seperjuangan, terimakasih untuk 

kebersamaannya, kisah-kisah perjuangan kita, canda tawa 

kalian, semangat kalian. Semoga silaturrahmi ini tetap terjaga 

dan sukses untuk kita semua. 



viii 

 

9. Almamater tercinta selama empat tahun trakhir ini di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba ilmu 
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