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MOTTO 

  
 

الِِحيَن ِهْن ِعبَاِدُكْن َوإَِهائُِكْن  إِْن  َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَهٰي ِهْنُكْن َوالصَّ

ُ َواِسٌع  يُْغنِِهمُُيَُكونُوا فُقََراَء  ُ ِهْن فَْضلِِه  َوَّللاَّ  َعلِيمُ َّللاَّ
Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang 

diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 

dan perempuan-perempuan. Jika merasa miskin, Allah 

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), 

Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur‟an, An-Nur ayat 32, Al-Qur’an Al-Karim  dan Terjemah, 

(Kudus: Menara Kudus), 354.   
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, sujud syukur saya panjatkan kepada Allah 

SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada 

saya selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. 

Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih masa 

depan yang cerah. Dengan segala kerendahan hati saya 

mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terkait. 
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1. Orang tua saya tercinta, Ibu Nur Choiroh yang selama ini 

selalu mendukung dan mendoakan untuk segala kebaikan. 

Terima kasih telah menjadi malaikat dan penyemangat dalam 

hidup saya. 

2. Kakak-kakak saya yang telah mendukungku dari awal masuk 

perguruan tinggi hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan 

strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Terima kasih 

atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan demi 

adikmu hingga mengantarku pada gelar sarjana ini. 
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menjadi penyemangat demi kelancaran skripsi ini. 

 

 

 

 



viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. KONSONAN 

 

HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Alif Dilambangkan Tidak أ

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik ص

dibawah) 

 Dad D de (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta T te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za Z zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain „ Komater balik„ ع

diatas 

 gain G Ga„ غ

 Fa Fa Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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HURUF 

ARAB 

NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah “ Apostrop ى

ً Ya Y Ye 

 

2. VOKAL  

a. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A A 

 Kasroh I I 

 
Dhummah U U 

b. Vokal Rangkap 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

 
Fathah 

dan ya 

Ai a dan i 

 
Fathah 

dan wawu 

Au a dan u 

c. Maddah atauVokal Panjang 

Harokat 

dan 

Huruf 

Nama 
Huruf 

danTanda 
Nama 

 Fathah dan 

alif atau ya‟ 

Â a dan garis 

di atas 

 
Kasroh dan 

ya‟ 

Î i dan garis 

di atas 

 
Dhummah 

wawu 

Û u dan garis 

diatas 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang. Tiada untaian kata yang terindah pada kesempatan kali 

ini selain ucapan syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sepanjang 

siang dan malam sehingga dengan penuh perjuangan dan 

pengorbanan penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Meskipun jauh dari kesempurnaan, namun penulis tetap bersyukur 

atas karya ini, yang membahas tentang Pantangan Pernikahan 

Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharram Perspektif 

Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan 

Kecamatan Gebog Kudus). 

Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada beliau baginda Rasul Muhammad SAW, yang tiada 

mengenal lelah dan lengah di tengah terik mentari dan gelapnya 

malam yang selalu menaburkan cahaya keimanan kepada umat 

Islam di dunia. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini 

dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Maka 

dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:  

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

Negeri Kudus. 

2. Prof. Dr. H. Supa‟at, M.Pd. selaku wakil Rektor I. Bapak Dr. 

Nor Hadi, SE. M.Si., Akt. Ca. selaku wakil Rektor II, dan 

Bapak Dr. H. Ihsan, M.Ag. wakil rektor III Intstitur Agama 

Islam Negeri Kudus.  

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

Syariah. 

4. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag. selaku Kepala Program Studi 

Hukum Keluarga Islam. 

5. Aristoni, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Skripsi. Terima 

kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing 

memberikan banyak arahan, koreksi, serta berbagai masukan 

dalam penyusunan skripsi. 

6. Seluruh Dosen di Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Kudus beserta staf Administrasi Fakultas Syariah yang 

telah membantu dalam kelancaran studi selama penulis 

menjadi mahasiswa yang telah mendidik dan mengajarkan 
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ilmunya dalam pelajaran di kampus Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

7. Bapak Fahmal Arif dan Bapak Isbah Kholili sebagai 

masyarakat yang menikah di bulan Muharram, KH. 

Aminuddin Mawardi. KH. Fatkhurrohman, dan Mbah Munib 

sebagai pemuka Agama desa Padurenan, Bapak Isyfa‟ Arifin 

dan Bapak Mastur sebagai Pegawai KUA kecamatan Gebog 

beserta informan lainnya yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan data yang berkaitan dengan skripsi yang 

penulis susun. 

8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ibu Nur Choiroh 

yang turut mendo‟akan, menasehati dan mendidik dengan 

penuh cinta dan kasih sayang serta keikhlasan. Semoga Allah 

SWT selalu melindunginya serta kebaikan yang lainnya di 

dunia maupun di akhirat. 

9. Terimakasih kepada kakak-kakak saya tercinta Muntaqiyah, 

Falahil Huda dan Uswatun Khasanah yang telah mendukung 

perjalanan pendidikan penulis dan lelah tiada henti-hentinya 

memberikan tenaga serta nasehatnya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan studi strata I di Institut Agama Islam Negeri 

Kudus mulai dari awal hingga akhir menjadi mahasiswa. 

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan 

keberkahan rezeki yang cukup. 

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan program studi 

Hukum Keluarga Islam (HKI-B) 2017, di mana terlalu 

banyak kenangan indah yang pernah kita rangkai bersama 

selama mencari ilmu di dunia dan di akhirat sehingga sulit 

bagi penulis untuk melupakan, namun apa daya waktu terus 

berjalan berhias segala tantangan. Sehingga pada akhirnya 

kita dituntun untuk bisa meraih cita maupun cinta dan 

menemukan jati diri masing-masing. Semoga ikatan ini tak 

cukup berhenti sampai disini, keakraban dan kebersamaan 

semoga tetap terjaga sampai kapanpun dan dimanapun kalian 

berada, semoga dapat dipermudah segala urusannya. 

11. Terimakasih kepada sahabat saya tercinta Septiyan Fajar 

Ariyanto dan Mustofa Kamal yang telah bersedia membantu 

kapanpun untuk kelancaran penelitian ini. 

12. Kepada semua pihak yang telah atau belum disebutkan, 
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Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya, tanpa dorongan 

dan do‟a dari berbagai pihak, mungkin tidak akan selesai. Oleh 
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