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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Muhammad Ashim 

Abdul Jalil (1530210021) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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 

ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 20 April 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Muhammad Ashim Abdul Jalil 

NIM. 1530210021 
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MOTTO 

 

                        

         

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin dengan penuh rasa syukur atas 

kekuasaan dan Ridho Allah SWT dengan semua pertolongan-Nya 

sehingga dapat tercipta karya tulis ini. Maka peneliti mempersembahkan 

tulisan ini kepada: 

1. Teruntuk kedua orang tua, Abah Khoirul Anam dan almarhumah 

Mama M.J. Mustaghfiroh yang sangat saya cintai dan saya sayangi 

selama hidup saya, yang telah mendidik, mengarahkan, memotivasi, 

dan yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doa restunya 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas 

segala jasa danpengorbanan yang telah diberikan. 

2. Pakde Jazuli yang sudah memberikan motivasi pada saya, Bude 

Ndarwati yang senantiasa memberikan semanagat, dan juga sanak 

saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat pada saya 

selama penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Muhtadhor, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, 

serta semangat dalam membimbing mengerjakan proposal. 

4. Bapak Fatkhul Mufid, terimakasih atas bimbingan dan arahannya 

selama dalam proses pengerjaan skripsi. 

5. Semua dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus yang telah 

memberikan ilmunya kepada saya selama belajar di bangku 

perkuliahan, semoga ilmu yang telah Bapak/Ibu dosen berikan 

menjadi berkah dan manfaat. 

6. Semua sahabat dan teman-teman prodi Aqidah dan Filsafat Islam 

angkatan 2015 yang selalu kompak dan bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu di IAIN Kudus. Terima kasih atas kebersamaan yang 

telah diberikan selama belajar di bangku perkuliahan. 

7. Terimakasih teruntuk Furqon, Rohman, dan Martin yang senantiasa 

memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi. 

8. Kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya, puji syukur penulis haturkan kepada-Nya 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, 

sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Kelenteng Hian Thian Siang Tee sebagai Simbol Harmoni 

Umat Beragama di Desa Welahan Jepara” ini walaupun belum sampai 

pada tahap kesempurnaan. Semoga skripsi yang berada dibawah kata 

kurang sempurna ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. 

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW yang senantiasa menjadi cahaya di atas cahaya seluruh 

semesta alam, keluarga, sahabat, dan ummat-Nya yang senantiasa 

mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari akhir nanti dan semoga 

kita dapat memperoleh syafaat-Nya di hari kiamat nanti. Aaamiiinn. 

Berkat karunia dan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program 

Stusi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus. 

Dengan terselesainya penuliasan, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, 

serta dukunga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis patut 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Moh. Muhtador, S.Ud., M.Hum., selaku dosen pembimbing 

proposal skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi 

ini. 

5. Seluruh dosen IAIN Kudus, khususnya dosen Fakultas 

Ushuluddinyang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di kampus 

IAIN Kudus ini. 

6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga tercinta yang telah 

memberikan motivasi dan kasih sayang yang sangat berharga dan 

yang telah mendidik, mengarahkan, serta senantiasa mencurahkan 

do’a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 



ix 

 

7. Kepada kepala Desa Welahan beserta jajarannya yang telah 

memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian 

ini. 

8. Seluruh masyarakat dan pihak Kelenteng di Desa Welahan yang 

telah membantu dan mempermudah penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini. 

9. Keluarga dan segenap sahabat serta teman-teman yang sudah 

membantu tenaga dan fikirannya dalam pembuatan skripsi ini. 

Rohman, Furqon, dan Martin, serta semua teman-teman dan 

sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

10. Terimakasih untuk Norma Sabila Arviyanti, calon istri saya di 

masa depan nanti yang tak henti-hentinya memberikan semangat 

dalam mengerjakan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih berada di 

bawah kata kurang sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca pada umumnya. 

 

 

Kudus, 20 April 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

M. ASHIM ABDUL JALIL 
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