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MOTTO 

 

 

                          

      

 

 “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) 

itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian 

itu dengan senang hati.” 

(QS. an-Nisa’: 4) 
 

“Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu 

tanggalkan sesuka hati, wanita itu terhormat dan memiliki haknya.” 

(Umar bin Khattab) 
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hingga akhir tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, 
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berjuang pantang menyerah dalam menggapai mimpi, yang 

senantiasa berdoa, tabah, dan sabar demi kesuksesanku, yang 
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keceriaan dalam proses mengerjakan skripsi. 

3. Pembimbing terbaikku Ibu Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I. 

yang telah memberikan peneliti bimbingan, arahan, penjelasan, 

dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. 

4. Almamaterku tercinta kampus hijau IAIN Kudus. 

5. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Syariah Prodi HKI 

maupun HES Angkatan 2017 yang selalu memberikan banyak 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  

Alḥamdulillahirobbil ‘ālamīn, Segala puji dan syukur peneliti 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta 

hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini peneliti memperoleh 

ilmu dan pengetahuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam senantiasa peneliti sanjungkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa 

dan menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. 

Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat-Nya di hari 

kiamat nanti. Aamiin 

 Peneliti mengucapkan banyak rasa syukur karena atas ijin 

dan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan 

Menurut Tokoh Masyarakat dan Penghulu Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak” sebagai salah 

satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) pada 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam penyusunan 

skripsi ini dari awal hingga akhir tentu tidak terlepas dari 

dukungan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada: 

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

Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. Any Ismayawati,  SH., M.Hum. selaku  Dekan Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. H. Fuad Riyadi, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
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4. Ibu Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I. selaku Dosen 

Pembimbing Peneliti, yang telah membimbing, memberikan 

arahan, dan penjelasan selama proses penyusunan skripsi bagi 

peneliti. Terimakasih banyak untuk kesabaran, waktu dan 

tenaga yang diluangkan dalam membimbing peneliti hingga 

pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir dalam 

studi yang ditempuh peneliti. 
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5. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta segenap karyawan yang memberi izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi in; 

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan 

baik. 

7. Seluruh staff Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus yang memberikan kontribusi dalam pelayanan 

kepentingan peneliti sampai akhir studi. 

8. Kedua orangtuaku bapak Suyik dan ibu Zunaedah yang 

senantiasa meridhai dan mendoakan setiap langkah peneliti 

dalam menuntut ilmu. Adik Finni Al Qorina serta keluarga 

besar peneliti yang selalu memberikan semangat, mendoakan, 

mendukung dan memberikan saran serta nasihat-nasihatnya, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi; 

9. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.S.I. selaku penghulu sekaligus 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Dempet dan telah 

berkenan menjadi informan dalam penelitian ini sehingga 

skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 

10. Bapak H. Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I. selaku penghulu Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dempet yang telah berkenan 

menjadi informan dalam penelitian ini sehingga skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan. 
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 Atas segala bantuan dari beliau-beliau di atas, peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih dan peneliti tidak bisa 

membalasnya kecuali hanya berdoa semoga mendapatkan balasan 

yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. “jazākumullah ahsana 

aljazā’, jazakumullah khairan kaṡīra”. Aamiin. 

 “Tidak ada gading yang tak retak”, Akhirnya peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan. 

Oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan para pembaca 

memberi kritik, masukan, solusi maupun saran yang sifatnya 
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