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MOTTO 

 

تُمْ  إِنْ  “ َسن  تُمْ  أَح  َسن  فُِسُكمْ  أَح    ”ِِلَن 
Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik 

bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih 

dan sayangnya sampai sekarang dan akhir kelak, karya ilmiah ini kupersembahkan 

untuk: 

 Ayahanda Bapak Suharso dan Ibunda Haryati (Almh) tercinta, dengan 

lantunan do’a-do’anya, pengorbanan yang telah merawatku dan 

mencurahkan kasih sayang dan semangat yang mengalir. Semoga segala 

jerih payah serta petuah-petuah yang selalu diberikan dapat menjadi restu 

untuk mencapai kesuksesanku. 

 Untuk Mbah ku tercinta yang selalu memberikan do’a-do’anya di sela-sela 

usianya yang tidak muda lagi, pemberi semangat yang tidak pernah 

padam, dan sebagai pengganti ibu dalam kehidupanku hingga saat ini, 

terimakasih. 

 Untuk De Bardi dan De Hawin, terimakasih sudah menjadi pengganti 

orangtuaku, mendukung secara moral dan material. Maafkan aku yang 

masih belum bisa membalas semua jasa-jasa kalin. Hanya doa yang bisa 

ku haturkan agar diberi kemudahan dalam setiap langkah-langkahnya, 

terimakasih. 

 Saudaraku tercinta, adik perempuanku Luluk. Maafkan aku yang belum 

bisa menjadi orangtua terbaik bagimu. Terimakasih atas keluh kesah, 

motivasi dan semua perhatianmu. Aku akan selalu berusaha membuatmu 

bahagia. 

 Dosen pembimbingku Ibu Irzum Farihah tercinta yang bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kemudahan dalam 

setiap rencana yang dibuat, sehat selalu, dan tetap menjadi dosen 

kebanggaan terkhusus anak-anak AFI. 
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 Untuk teman-temanku kos Green House kamar E, Mba Wulan, Mba 

Manik, Mba Viroh, Latipong, Ikak, Nanik, Niknak, Syakib, Nopi, Liya, 

Sisil, Dek IIn terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang mau 

menerima segala kekurangan ku. Aku mencintai kalian. Semoga cita-cita 

yang selalu kita angan-angankan bersama dapat kita raih secepat mungkin. 

 Sahabat-sahabat seperjuanganku AFI’ 2014, terkhusus (Andi Setyobudi, 

Atik Maria Ulfa, Zunita Anggraini, Ifatul Uyun, Aliyatun Nikmah, Ahmad 

Noor Riza) yang telah memberikanku semangat dan do’a untukku dan 

telah memberikan warna dengan penuh canda tawa. Mari bahagia 

bersama-sama. 

 Almamater tercinta Institute Agama Islam Negeri Kudus. 

 Kepala Desa Pilangrejo Bapak Tugiman beserta seluruh masyarakat Desa 

Pilangrejo yang menerima saya dengan penuh sikap ramah. 

 Dan semua pihak yang membantuku dalam penyusunan skripsi ini yang 

tak bisa saya sebutkan satu persatu yang setia memberiku semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Tak lupa pembaca budiman sekalian, semoga dengan membaca skripsiku 

ini menambah wawasan dan pengetahuan, Amin Ya Robbal ‘Alamin 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesarannya segala puji syukur aku curahkan kepada-Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun belum sampai pada 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya seluruh 

semesta alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.  

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu 

Ushuluddin Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam  Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus dengan judul “Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi 

Amplop Terbang di Desa Pilangrejo” disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Aqidah dan Filsafat 

Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin IAIN Kudus. 

Dengan terselesainya penulis skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, 

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis patut 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir,M.Ag., selaku ketua IAIN  Kudus. 

2. Dr. Masrukhin, M.A.g., selaku Ketua Jurusan Ushuluddin IAIN  Kudus. 

3. Irzum Farihah, S.Ag., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Anisa Listiani, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 




