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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhammad Yasir Rowi, NIM 1520110052 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa 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 di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.  

 

 

 

Kudus, 22 Oktober 2021 

Yang Menyatakan,  

 

 
 

 

 

Muhammad Yasir Rowi  

NIM 1520110052 
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MOTTO 
 

 

Apapun yang kamu lakukan 

Jangan lupa libatkan allah didalamnya 
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PERSEMBAHAN 

 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim... 

Dengan mengucap Alhamdulillah, skripsi ini 

kupersembahkan untuk: 

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tuaku Bapak 

Mahfud dan Ibu Atminah yang dengan tulus dan tiada henti-

hentinya memanjatkan do’a untukku dan senantiasa 

menyemangatiku. Terimakasih telah membesarkanku dengan 

penuh kesabaran dan do’a restu kalian yang senantiasa menjadi 

penyejuk langkahku menuju jalan Ridlo-Nya. 

2. Teruntuk Kakak saya Durrotun Nasikhah yang selalu 

memberikan semangat serta do’anya kepada adiknya yang satu 

ini. 

3. Teruntuk saudara sepupu saya Nurul Rahmawati yang 

meminjami saya laptopnya disaat laptop saya ada kendala  

4. Teruntuk Gus Imam Kholid yang telah memberi saya motivasi 

dan memberi banyak inspirasi dan refrensi dalam penyusunan 

skripsi ini  

5. Teruntuk sahabat Zaki Afrizal Khilmi dan Dwi Fakhri 

Ardiyanto yang selalu memberikan semangat serta membantu 

baik fikiran maupun tenaganya serta memberi banyak solusi 

dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Teruntuk teman sekelas saya Eka Widyastuti yang sering 

membantu saya saat semasa perkuliahan ini.  

7. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah, 

kelas AS-Adan AS-B angkatan 2015 semoga silaturrahmi ini 

tetap terjaga. 

8. Teruntuk keluarga PPL, keluarga KKN satu angkatan saya 

ucapkan terima kasih untuk kenangan manis yang terukir. 

9. Almamater tercinta selama empat tahun terakhir ini di Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba ilmu 

disini. 

10. Dan tak lupa pembaca budiman. 

Semoga semua bantuan dan pengorbanan kalian mendapat balasan 

yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin…. 
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رَُ  اْلق م 
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 اْلق ض اءَُ
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ْينَِ ْينَِ Jama>luddi>n َج  اُؿَالد   sa>’ah س اع ة Jama>l al-Di>n َج  اُؿَالد 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

Taufiq, Hidayah serta InayahNya, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi 

Meminta Izin Dan Memberi Hadiah Karena Nglangkahi Kakak 

Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di 

Desa Mojo Demak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak) 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 (S.1) Dalam Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga 

Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus  

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas 

kehadirat junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW 

yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju 

zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua 

termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan 

syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin  

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, namun berkat Allah 

SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinginya dan ucapan 

terima kasih kepada;  

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

Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. H. Fuad Riyadi, Lc. M. Ag, selaku ketua Jurusan Hukum 

Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

4. H. Fuad Riyadi, Lc. M. Ag,  selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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5. Semua dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu serta segenap keluargaku yang selama ini selalu 

memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat 

belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuanganku jurusan Hukum Keluarga Islam 

angkatan 2015 yang saling memotivasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi 

dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik konstuktif dari siapapun 

diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga 

diharapkan ada manfaatnya. 

 

 

 

 

Kudus, 22 Oktober 2021 

Penulis, 

 

 

 

Muhammad Yasir Rowi 

NIM. 1520110052 
 
 


