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MOTTO 

 

      

“Allah tidak membebani seseorang, 

melainkan dengan kesanggupannya.” 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan 

nikmat dan karunia-Nya dalam kehidupan yang dijalani sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada: 

Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan segala-galanya kepadaku, baik 

kasih sayang, kesabaran, do’a maupun materi untuk keberhasilan putra-putrinya 

dan yang telah memberikan motivasi kapada saya dan adikku tercinta yang selalu 

memberikan warna dalam hidupku. 

Keluarga besar STAIN Kudus, Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu 

duniawi dan ukhrowi demi jalannya kehidupanku, dan teman-teman mahasiswa 

Ushuluddin STAIN Kudus khususnya prodi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 

2013 yang selalu memberikan kehangatan di dalam perkuliahan.  

Tak lupa juga, teman-teman KKN Krocok yang sudah memberikan semangat 

dalam segala sesuatu yang menyangkut kehidupan. 

Pembaca yang budiman sekalian dan semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semoga semua bentuk pengorbanannya 

diberkati dan diridhoi Allah SWT, Amin Ya Robbal ‘Alamin. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الر حمن الر حيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya dan segenap cinta kasih sayang dalam setiap kehidupan makhluk-

Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Rasulullah 

Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di Hari Akhir Kelak. 

Skripsi yang berjudul “KHARISMA KYAI DALAM MEMBANGUN 

KEAGAMAAN KAUM BLATER DI MADURA DESA BAJUR KECAMATAN 

WARU KABUPATEN PAMEKASAN” ini disusun dengan penuh kesungguhan, 

sehingga dapat memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (S.1) STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

trealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA. selaku Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN 

Kudus yang telah memperlancar penyusunan skripsi ini. 

3. Irzum Farihah, S.Ag., M.S.i. selaku Dosen Pembimbing yng telah bersedia 

meluangkan segenap waktunya, serta mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku Kepala UPT Perpustakan yang telah 

menyiapkan refrensi-refrensi yang berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat, sehingga akan memudahkan penulis dalam penyusunan materi dalam 

skripsi ini. 

5. Semua dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang senantiasa 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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6. Mas’udi, S.Fil.I., M.A. dan Muflihah, S.S., M.A. yang selama ini senantiasa 

memberikan motivasi yang baik serta selalu bersabar dalam memberikan 

bimbingan atau arahan untuk manjadi insan yang lebih baik kedepannya. 

7. Saiful Bahri selaku Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa 

Bajur. 

8. Kepada Bapak dan Ibu, serta seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan 

motivasi, baik materiil maupun spiritual dengan tanpa lelah dan bosan untuk 

membantu proses diri menjadi sosok insan pembelajar yang selalu 

didambakan keberhasilannya. 

9. Teman-taman angkatan 2013 jurusan Ushuluddin : Ludfi, Syamsul, Ubed, 

Suryo, Imam, Mahmud, Parti, Ulil, dan Erma, yang selama ini sudah 

mewarnai hidupku dan selalu memberikan semangat selama di STAIN Kudus. 

10. Semua pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu menyelesaikan penyusuna skripsi ini. 

 

Akhhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

Kudus, 08 Juni 2017 

Penulis, 

 

 

Faizal Ansori 

NIM : 1330210002 




