
BUDAYA HUKUM TUMPLEK PUNJEN 
PERKAWINAN ADAT DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 
(Studi Kasus Desa Sidomulyo, Kecamatan Jakenan, 

Kabupaten Pati) 
 
 

 
 
 

SKRIPSI  
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) 
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) 

 
 

Oleh: 

NOOR ROFI’ATUS SHOFA   
NIM : 1520110068 

 
 
 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 
FAKULTAS SYARIAH  

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2022 

 



ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



vi 

MOTTO 

 

                       

                           

              

 “wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dar diri yang satu(adam), dan Allah menciptakan 

pasangannya (hawa) dari dirinya, dan dari keduanya allah 
memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

(QS. An-Nisa’ ayat 1) 
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