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MOTTO 

 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. 

(Qs. Ar-Rum ayat 21)  
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Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. 

6. Bapak Sholehan, S.E selaku Kepala Desa Ngabul, yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Desa Ngabul. 

7. Bapak Muhammad Ulil Abror, S.Sy, selaku Moden di 

Desa Ngabul yang telah bersedia membimbing dan 

memberikan sedikit ilmunya kepada penulis ketika 

melakukan penelitian di Desa Ngabul. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai 

pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan lancar. 

9. Bapak dan Ibu beserta segenap Keluarga yang selama 

ini selalu memberikan support dan do’a terbaik bagi 

penulis serta memberikan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyyah 

angakatan 2016 yang saling memotivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, 

memotivasi dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga kalian semua mendapatkan balasan dari Allah 

SWT yang berlipat ganda. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya. Karena itu, kritik dan saran dari siapapun 

diharapkan sebagai suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif 

selanjutnya. Dengan demikian, sekecil apapun makna yang 

terjelma dalam tulisan ini, pastilah diharapkan pula manfaat 

yang baik bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca pada 

umumnya. 

  



 
 

ix 

 

Jepara, 19 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

 

DEDDY KURNIAWAN 

NIM. 1620110070 


