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MOTTO 

“Memulai dengan penuh keyakinan, 

Menjalankan dengan penuh keikhlasan, 

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia 

terindah dalam hidupku, dengan penuh rasa terimakasih kupersembahkan 

karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam 

perjalanan hidupku, khususnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan nikmat 

yang luar biasa kepadaku, karena hanya atas izin dan karunia-

Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. 

2. Keluarga tercinta terutama kedua orang tuaku Bapak Rapijan dan 

Ibu Jumiati yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada 

henti serta melimpahkan kasih sayang yang teramat dalam 

kepada anaknya tercinta. 

3. Kakakku Rohmat Jaelani, S.E dan Lutfiana Haidaroh, S.Psi. yang 

selalu memberi motivasi dan dukungan selama aku kuliah ini. 

4. Ibu Kepala Madrasah MTs NU Miftahul Ulum Kudus Ibu Sri 

Hatin, S.Ag., Bapak Noor Wianto, S.Pd selaku Waka Kurikulum 

MTs NU Miftahul Ulum Kudus serta Bapak Ibu Guru MTs NU 

Miftahul Ulum Kudus yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat selama menyelesaikan skripsi. 

5. Untukmu Rina Mu’alimatul Asna, S.Pd yang selama ini telah 

membantu saya dan selalu mendukung saya selama 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Dosen IAIN Kudus yang senantiasa memberi ladang ilmu bagiku, 

terkhusus dosen pembimbing sejak proposal hingga 

terselesaikannya skripsi ini, Bapak Dr. H. Kisbiyanto, M.Pd  dan 

Ibu Laily Fu’adah, M.Pd. atas bimbingan, waktu dan motivasi 

yang diberikan kepadaku. 

7. Bapak/Ibu Dosen Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang sudah 

memberi saya ilmu dari semester satu hingga saya bisa  

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-temanku Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 

angkatan 2017 yang selama ini memberiku dukungan, 

terimakasih kebersamaannya selama ini. 

9.  Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang telah memberikan bentuannya mulai dari pelaksanaan 

hingga penyusunan skripsi ini. 

Atas segala  jasa, bantuan, dan bimbingan serta arahan dari 

beliau di atas, penulis hanya dapat memanjatkan do’a atas segala jasa 

dan keabikannya. Hanya iringan do’a yang dapat penulis sampaikan 
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semoga jerih payah mreka menjadi amal ibadah dan senantiasa 

mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita sehingga pada 

kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 

Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi 

Kasus di Desa Mayonglor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”  
disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sanjana 

Strata 1 (S1) di IAIN Kudus. 

 Sholawat serta salam selalu kami haturkan kepada insan termulia 

Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kami dari 

zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dan penuh 

kenikmatan ini. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaarnya. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada: 

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

memberikan izin dan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang skripsi ini. 

3. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd., selaku pembimbing satu dan 

Laily Fu’adah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing dua yang telah 

membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN 

Kudus dan seluruh petugas perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam menyusun skripsi. 

5. Para dosen dan seluruh Staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

6. Bapak, Ibu, serta kakakku tercinta yang telah membantu baik 

memberikan dukungan moril maupun materiil secara langsung 

dan tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 
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7. Teman-teman kelas Tadris IPS-B reguler angkatan 2017 yang 

telah memberikan bantuan, do’a, dan dukungan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu Atas segala jasa, jerih 

payah dan do’a yang telah diberikan, penulis hanya mampu membalas 

dengan membalas dengan do’a kapada Allah SWT. Semoga mendapatkan 

balasan kebaikan yang berlipat ganda atas jasa, jerih payah dan do’a yang 

diberikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Aamiin. 
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