
i 

 

WISATA RELIGI SULTAN HADLIRIN DESA 

MANTINGAN KECAMATAN TAHUNAN 

KABUPATEN JEPARA SEBAGAI SARANA 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

 

Oleh : 

Khoirul Aminur Rohman 

NIM ( 1640410024 ) 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM 

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT ISLAM 

TAHUN 2020 
 



ii 

 

 

 



iii 

 



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 
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1. Seluruhnya meruapakan karya saya sendiri dan belum 
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rujukan dalam penulisan skripsi ini. 
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ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 
Suatu hal bisa dikatakan sebagai pemberdayaan 

masyarakat, apabila masyarakatnya bisa berdaya dan 

mandiri dengan usahanya sendiri.  
 

Hal itu sesuai dengan QS. al- Ara'd ayat 11 : 

 

ُ بِقَْىٍم  َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَْىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّرو۟ا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ َوإَِذٓا أََراَد ٱَّللَّ إِنَّ ٱَّللَّ

نُسٓىًءا فَََل َمَردَّ لَهُۥ ۚ َوَما لَهُم   . ُدونِهِ  ِمن َوااٍ مِّ
 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan 

suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka 

sendiri1 
 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan 

Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 370. 
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