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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Erna 

Rahmawati NIM 1640410016 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini:  

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun, dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.  

 

Kudus, 09 Februari 2021 

Hormat Saya 
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MOTTO 

 

Memulai dengan penuh keyakinan 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan 

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 

 

ََّرٗه  ا ي ٍة َخْْيً ۷فََمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ  
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil 

apapun, niscaya dia akan melihat balasan-Nya” 

(QS. Al Zalzalah:7) 
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PERSEMBAHAN  

 

Dengan mengucapkan alhamdulillah, skripsi ini dapat saya 

selesaikan atas izin Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Serta rasa syukur yang tidak terkira dan sebagai 

ungkapan terimakasih. Saya persembahkan untuk:  

1. Kedua orang tua saya Bapak Rebin dan juga Ibu saya Parini 

yang telah memberikan jasa, pengorbanan mendidik, 

memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah lelah 

memberikan bekal berupa moral dan material serta 

membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sehingga 

menghantarkan saya menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN 

Kudus.  

2. Kepada adik saya Dwi Robby Susanto yang telah memberikan 

semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. 

3. Keluarga seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

angkatan 2016 dan teman-teman saya yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, yang senantiasa menemani dan 

memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismllahirrahmanirrahim  

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas izin dan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan program pendidikan strata 

satu (S1) dengan skripsi yang berjudul: “Pemberdayaan Perempuan 

Melalui Kelompok Batik Bakaran Pada Ibu Rumah Tangga Di 

Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati”. 

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak 

yang telah memberi dukungan dan memberi bimbingan dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis perlu 

menyampaikan terimakasih kepada:  

1. Dr. H. Mundakir M. Ag selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

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

Komunikasi Islam.  

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

Pengembangan Masyarkat Islam (PMI) Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Islam IAIN Kudus.  

4. Riza Zahriyal Falah M.Pd. I selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan 

fikirannya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana S. Ag., M. Hum., selaku Kepala 

Perpustakaan IAIN Kudus dan seluruh staff Perpustakaan 

IAIN Kudus yang senantiasa membantu penulis dalam 

meminjam buku untuk menyelesaikan skripsi.  

6. Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai Administrasi dan seluruh 

Karyawan Fakultas  Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN 

Kudus yang telah membantu dan melayani dalam proses 

administrasi.  

7. Orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat terbaik yang 

selama ini selalu memberikan semangat belajar dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

8. Teman-teman seperjuangan  PMI (Pengembangan 

Masyarakat Islam) Angkatan 2016 yang telah memberikan 

dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

9. Segenap masyarakat serta seluruh staff pemerintahan Desa 

Bakaran Kulon terutama kepada Kepala Desa dan juga 
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Ketua Kelompok Batik Bakaran yang bersedia berbagi 

ilmu dan waktunya untuk penelitian skripsi ini  

10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini.  

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan untuk sekiranya bagi pihak terkait diharapkan dapat 

memberikan saran-saran yang membangun. Penulis juga berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis serta 

bagi para pembaca. Aamiin. 

  

Kudus, 09 Februari 2021 

Penulis  
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