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MOTTO 
 

 
                                

                     

             

 
Artinya:  

jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 

berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu  bagi dirimu sendiri,  dan apabila datang saat  

hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk 

menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana 

musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-

habisnya apa saja yang mereka kuasai.  

 (Qs. Al Isra’ :  7) 
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PERSEMBAHAN 

Teriring syukurku kehadirat Allah SWT yang telah memudahkan langkahku dalam 

mencapai puncak perjuangan untuk menggapai cita karena tidak ada daya dan kekuatan 

kecuali dari Allah yang Maha Agung. Dengan setulus hati, ku persembahkan skripsi ini 

kepada : 

 Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memperjuangkan hidupnya untukku. 

Ucapan terimakasih tak akan pernah cukup untuk menggantikan pengorbanan yang 

telah engkau berikan kepadaku selama ini.  

 Kakakku Ahmad Nuril Yazid dan adik-adikku: Ridwan Maulana Khaniffuddin, 

Fina Salma Fadila, Fiya Khalawatuzzahiro yang selalu mendukung dan 

memotivasiku dalam menggapai asa dan cita. 

 Dosen Pembimbingku Bapak Ahmad Zaini, Lc., M.S.I. yang selalu sabar dalam 

membimbingku. 

 Buat yang terspesial yang InsyaAllah dalam hitungan Hari akan menjadi Imamku 

dalam mengarungi bahterai rumah tangga kanda Abdul Kohar, terimakasih karena 

telah memberikan semangat kepadaku, selalu menemaniku dan bersedia untuk 

mendengarkan keluh kesahku. 

 Sahabat-sahabatku dari jurusan Dakwah tercinta yang tidak dapat kusebutkan satu 

per satu, khususnya kelas B( Rizqa, Aqil, Aniq, Linda, Rida, anis, Rifa, Zuyyina, 

Suntari, Obet, Suahid, Teguh, Saipul, Sadam, Topik, Uvi, Mas Ken, dll)  Semoga kita 

selalu dipersatukan Allah SWT dalam ikatan persaudaraan yang kokoh.  

 Teman-teman KKN ku kelompok 30 yang tak akan terlupakan khususnya mbak 

Shofi, Aku tak akan melupakan saat-saat indah bersama kalian. 

 Semua dosen-dosen Dakwah tercinta (Bu Farida, Bu Mubasyaroh, Bu Yuliatun, Bu 

Irzum, Pak Masturin, Pak Edi Bachtiar, Pak Nur Ahmad, Bu Fatma, Pak Zaini 

dan yang tidak dapat kusebutkan satu per satu) dan dosen pembimbing akademikku 

Ibu Farida yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan agar sanggup 

menggapai masa depan cemerlang. 
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PRAKATA 

 بـــسم اهلل الرحمن الرحـــيم
Segala puji bagi Allah SWT Sang Maha Segalanya yang telah mencurah 

segenap cinta dan kasih sayang dalam setiap kehidupan makhluk-Nya. Shalawat 

serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. yang senantiasa 

kita harapkan syafa’atnya di Hari Akhir kelak. 

Skripsi yang berjudul “Pembentukan Kepribadian Islami melalui 

Metode Dakwah Mauizah Hasanah Masyarakat di Desa Mayong Lor 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” 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, peneliti banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran dari berbagai pihak. Melalui bimbingan dan saran tersebut, akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan dan saran 

itu, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Farida, M.Si, selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus 

yang telah memperlancar penyusunan skripsi ini. 

3.  Ahmad Zaini, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan segenap waktunya serta mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., M.M., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan layanan perpustakaan 

yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Staf Administrasi di Jurusan Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu 

kelancaran dalam proses penulisan dan bimbingan skripsi. 
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7. Kepala Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong kebupaten Jepara yang telah 

memberikan izin penelitian.  

8. K. Ruhani Anwar, K.H. Harsono, K.H. Ali Jumaidi, dan ibu Nuzulul Rohmah 

yang telah membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan data-data yang 

diperlukan peneliti selama masa penelitian. 

9. Kedua Orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik 

material maupun spiritual. Serta tanpa rasa lelah membimbing setiap langkah 

ku, sehingga menjadi seorang manusia pembelajar yang selalu didambakan 

keberhasilannya. 

10. Kakakku Yazid dan adik-adikku: Khanif, Fina, Fiya yang selalu memberi 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Buat calon suamiku Abdul Kohar yang selalu memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Semua sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

saling memberi motivasi dalam penyusunan skripsi. 

13. Saudara-saudaraku yang telah membantu baik materi maupun moril. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesmpurnaan. Namun, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri. 

 

Kudus, 16 Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

 

Nurfita Lailatul Khusna 

NIM: 412 049 

 

 

 

 

 

 

 

 


