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MOTTO 

 

                 

Artinya : 

 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri”. 

(Q.S Ar-Ra’d ayat 11) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Untaian kata tidak mampu melukiskan kebahagiaan atas 

segala rahmat, hidayah, serta karunia-Mu hingga tersusun sebuah 

karya sederhana ini. Dengan segala kerendahan hati karya ini saya 

persembahkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah melindungi, memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Teruntuk  Orang Tuaku Tercinta dan  Tersayang, Bapak 

Ahmad Syafi‟i dan Ibu Kunainah yang selalu melantunkan 

doa-doa terbaik dan terindah untukku dalam setiap waktu. 

Perjuangan, pengorbananmu yang telah merawat dan 

mencurahkan kasih sayang untukku selalu mengalir tanpa 

henti, memberikan semangat untuk bisa cepat 

terselesaikannya skripsi ini. Segala petuah, nasehat yang 

selalu diberikan semoga dapat menjadi restu untuk mencapai 

kesuksesanku. Amin. 

3. Untuk  seluruh keluarga tercintaku yang tak bisa kusebutkan 

satu persatu, Setiap semangat, dukungan, dan pesan nasehat 

yang selalu diberikan untukku. Terimakasih. 

4. Untuk dosen pembimbingku yang terbaik dan tercinta yang 

selalu sabar dalam membimbing skripsiku. Beliau ibu Dr. Hj. 

Ulya, M.Ag terimakasih, yang bersedia meluangkan waktunya 

untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 

skripsi ini. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam setiap 

rencana yang dibuat dan selalu sehat. Amin.  

5. Untuk Kaprodi Tercinta Ibu Irzum Farihah, S.Ag, M.Si yang 

selalu mendudukung dan selalu berkata “ayo-ayo nok 

skripsinya cepat diselesaikan”. Terimakasih bu semangatnya.  

6. Untuk teman-teman tercinta khususnya angkatan AFI 2017 

yang selalu ada dalam setiap suka dan duka dalam 

perjuangan sampai dititik akhir ini, Sya‟ul, Sofi, Niswah, 

Luluk, Alfi, Anis, Ulin, Yusuf, Zain, Tajjuddin, Nawawi. 

Semangat untuk kalian.  

7. Teman terdekatku terimakasih yang selalu mensuport, 

menerima keluh kesahku dan memberikan saran dan nasehat.  

8. Untuk teman-temanku kos Green House kamar M, Mba 

Nurus, Mba Ida, Fina, Lala, Nisa terimakasih sudah menjadi 

keluarga baru selama masa perjuangan kuliah. Semoga cita-
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cita yang selalu kita angankan dapat kita raih secepat 

mungkin. Amin 

9. Untuk teman-teman Queen F4, Bahril, Era, Lina, Mba ida, 

Rina, Riska, Syifa, Sakinah, Sirril, Shafa, Vidia dan Lia yang 

tetap setia untuk saling mendukung.  

10. Untuk Kakak kelas AFI yang selalu aku tanyai terkait 

bagaimana jalannya skripsi, Mba Nurul Meilita, Mba Riche, 

Mba Vina dan Mas Kamal. Terimakasih atas semangat dan 

support kalian. 

11. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

12. Terima kasih kepada Perangkat Desa Blingoh yang bersikap 

ramah serta menerima baik dan memberi data terkait 

penelitian saya.  

13. Terima kasih kepada ketua komunitas “Usaha Bersama” 

serta anggota yang menerima saya dengan baik, untuk 

dijadikannya objek penelitian.  

14. Dan semua pihak yang membantuku dalam penyusunan 

skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang 

setia memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan 

skripsi ini.  

15. Tak lupa kepada pembaca yang budiman. Semoga dengan 

membaca skripsiku ini akan menambah wawasan dan 

pengetahuan. Amin Ya Robbal „Alamin. 

Alhamdulillah dengan doa dan keridhoan Allah SWT yang 

selalu menyertaiku, Akhirnya perjalanan dalam penyusunan skripsi 

ini, bisa saya tempuh dan saya lalui yang tentu banyak suka duka 

didalamnya. Dengan hal itu, saya tekuni setiap proses perjalanan 

dan semangatku tidak akan pernah pudar untuk meraih cita-cita.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT, dengan segala 

keagungan dan kebesarannya. Segala puji syukur tercurahkan 

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

inayah-Nya, sehingga atas ridho Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi walaupun belum sampai pada 

kesempurnaan. Namun dengan harapan hati kecil semoga dapat 

bermanfaat. 

 Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan 

keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang menjadi 

cahaya diatas cahaya seluruh alam semesta, beserta keluarga, 

sahabat, dan pengikutnya yang setia.  

 Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 (S1) dalam ilmu Ushuluddin Program Studi Aqidah dan 

Filsafat Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, dengan 

judul “Motivasi Beragama Komunitas “Usaha Bersama” di Desa 

Blingoh, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara”. Skripsi ini 

akan menjelaskan tentang perilaku beragama, faktor yang 

mempengaruhi perilaku beragama, dan motivasi beragama 

komunitas “Usaha Bersama”. 

 Terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

tanpa bantuan dan bimbingan dari Bapak atau Ibu Dosen, serta 

teman-teman, skripsi ini tidak akan terwujud sedemikian rupa. 

Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi 

ini, terutama kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus. 

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

Ushuluddin yang telah memberikan persetujuan tentang 

penulisan skripsi. 

3. Ibu Irzum Farihah, S.Ag, M.Si, selaku ketua KAPRODI AFI 

yang selalu mendudukung anak didik Program Studi Aqidah 

dan Filsafat Islam (AFI). 

4. Ibu Dr. Hj. Ulya, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga 

penyusunan skripsi dapat terselesaikan.  
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5. Seluruh pegawai perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang baik, 

meskipun pada masa pandemi Covid-19. 

6. Seluruh dosen IAIN Kudus, terkhusus dosen Fakultas 

Ushuluddin yang telah mendidik, memberikan petuah dan 

nasehat, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama menempuh studi di kampus tercinta. 

7. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan 

kasih sayang yang sangat berharga khususnya kepada Bapak 

dan Ibu saya tercinta, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sampai selesai. 

8. Kepada Kepala Desa Blingoh yang telah memberikan izin 

untuk mengadakan penelitian, serta Bapak Agus selaku 

perangkat Desa Blingoh yang telah memberikan data Desa 

Blingoh. 

9. Seluruh anggota dan ketua komunitas “Usaha Bersama” di 

Desa Blingoh, yang menerima dan mempermudah penulis 

dalam melaksanakan penelitian. 

10. Segenap keluarga, teman-teman yang sudah membantu tenaga 

fikirannya dalam pembuatan skripsi ini. 

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah 

diberikan kepada penulis mendapatkan ridho. Hanya kepada Allah, 

penulis serahkan semua amal kebaikan mereka. Semoga Allah 

SWT menerima amal kebaikan mereka sebagai catatan amal 

ibadah-Nya. Amin Ya Robbal „Alamin. 

Tentunya dalam penelitian skripsi ini, masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis 

miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca pada umumnya.    

  

  

 

  


