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MOTTO 

َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل 
َس اهللُ َعْنُو ُك ْربًَة  نْ َيا ، نَ فَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُك ْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ َمْن نَ فَّ

َر َعلَ ى ُم ْعِسٍر ، َيسَّ َر اهللُ َعَلْيِو فِ ي ِمْن ُك َرِب  يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ
نْ َيا َواْْلِخَرِة  نْ َيا َواْْلِخَرِة ، َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًم ا ، َستَ َرُه اهللُ فِ ي الدُّ الدُّ

 َأِخيوِ  ، َواهللُ فِ ي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِِف َعْونِ 
  tinya:Ar 

“Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam  

bersabda, “Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang 

Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

kesulitan, maka Allah Siapa memudahkan (urusan) orang yang Kiamat. 

memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Siapa 

menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di 

dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama 

” (HR Muslim)hamba tersebut menolong saudaranya... 
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PERSEMBAHAN 

Dengan penuh perjuangan, dengan iringan kesabaran, doa, dan 

ketegaran ku lalui hari-hariku yang terus berjalan untuk menemukan 

secercah ilmu untuk menerangi kehidupan. Mulai dari semester satu 

sampai semester lima di Institut Agama Islam Negeri Kudus, dengan 

segala jerih payah dan usaha, kupersembahkan tesis ini kepada: 

1. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, 

memberikan motivasi, dan selalu mendidikku tanpa keluh kesah. 

2. Kakak adikku tersayang, mbak Istiqomah, mas Heru, adek Edi, yang 

selalu menghadirkan keceriaan dalam hariku, serta seluruh keluarga 

besarku yang selalu memberi dukungan dan doa. 

3. Bapak KH. Imam Sofwan dan sekeluarga yang selama ini mendidik 

dan mendoakanku. 

4. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus yang dengan 

penuh kesabaran telah mendidikku. 

5. Semua teman-teman tercinta yang selalu menemaniku selama meniti 

perjuangan dalam menuntut ilmu yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. 

6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tercinta dan 

kubanggakan. 

7. Teman-teman pasca sarjana pak Anwar, Pak KH Musyafa‟ Ma‟mun, 

gus Abi Zakaria, gus Ahmad Jauharuddin. 

Semoga yang kita lakukan diridhoi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam tesis ini 

berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten 

supaya sesuai teks Arabnya. 

Arab Nama Latin Arab Nama Latin 

 Ta ṭ ط Alif A ا

 Za ẓ ظ Ba B ب

 „ ain„ ع Ta T ت

 Gain Gh غ Sa ṡ ث

 Fa F ف Jim J ج

 Qaf Q ق Ha ḥ ح

 Kaf K ك Kha Kh خ

 Lam L ل Dal D د

 Mim M م Dzal Ż ذ

 Nun N ن Ra R ر

 Wau W و Zai Z ز

 Ha H ه Sin S س

 „ Hamzah ء Syin Sy ش

 Ya Y ي Sad ṣ ص

 ض
Dad 

ḍ   
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam 

dan pemilik segala apa yang ada di dunia ini yang telah memberikan 

kekuatan, rahmat, dan pertolongan sehingga tesis ini bisa diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan 

kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menjadi suritauladan 

kita dalam beraktivitas, beserta para shabat dan keluarga. 

Tesis ini ditulis dan diajukan kepada Direktur Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Kudus untuk memenuhi salah satu 

persyaratan huna memperoleh gelar Magister pada jurusan Magister 

Hukum Keluarga Islam. Tesis yang berjudul “Tradisi Walimah Sebelum 

Akad Nikah (Studi Kasus Tanah Wakaf  Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara)” ini penulis menyadari bahwa begitu banyak bantuan dari banyak 

pihak yang berupa bantuan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan 

terimakasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku, kakak adikku, dan 

teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. 

Penulis menyadari selama ini benyak menerima bantuan serta 

bimbingan, sehingga penulisan tesis ini dapat tersusun dengan baik dan 

tepat waktu. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sedalam-

dalamnya dan sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

2. Prof., Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. Direktur 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus. Sekaligus 

selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, 

dukungan, dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis. 

3. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II yang 

telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan dengan 

penuh kesabaran kepada penulis. 

4. Seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Kudus 

5. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan 

tesis ini. 

Jepara, 08 Desember 2021 

Penulis 

 

Muh Irsyad Supomo, S.Sy. 

NIM: IS-17003 


