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MOTTO

Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup

(B.J Habibie)

Kekasih, ada yang pernah bilang Cinta adalah sebuah martabat, sedangkan

pernikahan adalah keberuntungan. Namun, ada perihal lain yang lebih bermartabat

yaitu ilmu kekasih.....

(Penulis)
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PERSEMBAHAN

 Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW,

2. Kedua orang tuaku yang tak akan pernah tergantikan, motivator

terhebat, dan semangat terkuat, Bapak Haryanto dan Ibu Sulastri,

terimakasih atas curahan kasih sayang, dukungan moral dan material

serta untaian doa yang tak pernahputus hingga aku mampu

menyelesaikan skripsi ini, ini untuk ayah dan ibu, semoga kita menjadi

jalan untuk selalu membahagiakan ayah dan ibu kelak.

 Serta kubingkiskan skripsi ini untuk:

1. Adikku tersayang, Ana septiani terimakasih sudah menjadi adik yang

baik, yang selalu menceriakan suasana, dan membantuku dalam segala

hal.

2. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan medoakanku.

3. Guru-guru terhormat yang telah mendidik dan memberikan ilmu sejak

taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

4. Almamater yang kubanggakan, Program studi Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

5. Keluarga besar Karang Taruna Singa Bhakti, Terimakasih atas waktu

dan kebersamaan demi pengadian yang tak akan pernah tergantikan.

6. Sahabat-sahabatku Kak Lelly, Mala, Fina, Puput, Eva, Lely

terimakasih atas kebersamaan dan kalian telah menjadi bagian dalam

perjalanan hidupku.

7. Kawan-kawan KKN posko 32 Desa Lengkong Mbak Dian, Farhat,

Vivi, Mbak Luluk, Mbak Ayuk, Mbak Mud, Mbah Wahyu, Mbak Ika,

Mbak Eva, Pak Amir, Pak Usman, Pak Burhan, dan Pak Erwin yang

telah memeberikan kehidupan  lebih berwarna.

8. Terkasihku, yang sampai saat ini masih disimpan oleh Allah.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

membantu penyusunan skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

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

hidayah Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata atau

(S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima

kasih kepada:

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

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr.H.Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si, selaku Ketua Jurusan STAIN Kudus

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi.

3. H.Amirus Sodiq, Lc. MA, selaku Pembimbing yang telah bersedia membagi

waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan

skripsi.

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

karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungn Stain Kudus yang telah

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

6. Bapak Ruslan dan Bapak Sunardi selaku narasumber dalam penelitian ini yang

bersedia memberikan saran, kritik, arahan dan masukan atas penyusunan

skripsi ini sehingga akripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

7. Warga Desa Nguresiti dan Ngurenrejo, yang telah menjadi narasaumber dan

membantu hingga skripsi saya selesai dengan baik.

8. Bapak Ibu kandung yang langsung maupun tidak langsung telah membantu

baik moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
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9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis

berharap smeoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para

pembaca pada umumnya. Amin

Kudus, 10 April 2017

Penulis,
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