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MOTTO 

 

ِإ َمَع   ِإ َّن  ا   ٱۡل ُع ۡل ٗ ُع ۡل َ  َ    ٦ي ِإَ    َ َ ۡل ِإَوََلٰ   ٧  ٱَن ۡل  َ 
ِإَ  َ    ٨   ۡلَ  َ  ِّب

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap. 

(QS. Al-Insyirah: 6-8)
1
 

  

                                                           
1 Al Qur’an Al-Insyirah ayat 6-8, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

UD Nur Ilmu, 2017), 596. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini dapat saya 

selesaikan atas ijin Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang. Setelah melewati perjuangan . Skripsi ini saya 

persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sutisno dan Ibu Sunarti yang telah 

membesarkanku dengan cinta dan kasih sayang, serta sesantiasa 

memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tulus tiada 

hentinya untuk saya, sehingga skripsi ini dapat selesai. 

2. Kakak-kakak saya, Purmiyanto sekeluarga, Nur Rohmah 

sekeluarga, Ahmad Mokhlas, dan Fatkhur Rohman. Serta 

seluruh keluarga besar saya, yang telah memberikan motivasi, 

dukungan dan bantuan serta doa selama proses pengerjaan 

skripsi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga atas ijin 

dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pemberdayaan Masyarakat Colo Melalui Home Industry Sirup 

Parijoto Alammu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Di Desa Colo Kecamatan Dawe”, yang merupakan salah satu 

syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Program S-1 

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Kudus. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud 

sebagaimana yang diharapkan, tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan ijin penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. 

2. Dr. Masturin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

3. Farid Khoeroni, S.Pd.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam IAIN Kudus. 

4. Dr. H. Ahmad Zaini, L.C., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing 

saya,yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga dan 

pikiran dalam membimbing dan mengarahkan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen atau staf pengajar, serta pegawai di lingkungan 

IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

7. Kedua orang tua saya, Bapak Sutisno dan Ibu sunarti yang 

telah memberikan kasih sayang yang tulus, mendoakan serta 

senantiasa mendukung dan memotivasi saya sehingga skripsi 

saya dapat selesai. 
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8. Kakak-kakak saya, Purmiyanto sekeluarga, Nur Rohmah 

sekeluarga, Ahmad Mokhlas, dan Fatkhur Rohman. Serta 

seluruh keluarga besar saya, yang telah memberikan dukungan 

dan bantuan serta doa selama proses pengerjaan skripsi. 

9. Teman-teman seperjuangan PMI angkatan 2016 yang selalu 

memotivasi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah mendukung dan bersedia membantu dalam 

penyelesaian penyusunan skripsi ini.  

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan 

penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan 

membuka diri untuk kiranya bagi pihak terkait diharapkan dapat 

memberikan kritik dan saran yang membangun. Penulis juga 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis serta bagi para pembaca. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Kudus, 8 Februari 2021 

Penulis, 

 

 

 

Fariya Istiqomah 

1640410008 


