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MOTTO 

 

 

 َرِعيَِّتهْ  أال ُكللُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسئُ ْوٌل َعنْ 
 

Masyarakat perlu adanya pemimpin 

perempuan dan laki laki yang bertanggung 

jawab. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT segala puji dan 

syukur atas nikmat dan karuni-Nya serta kemudahan yang Engkau 

berikan maka tugas akhir ini mampu terselesaikan. Shalawat serta 

salam tak lupa selalu kulimpahkan kepada Baginda Rasulullah 

SAW. Akhirnya dengan penuh proses, perjuangan yang diiringi 

dengan do'a, kesabaran sekaligus jerih payah, kupersembahkan 

karya ini kepada :  

1. Kedua orang tuaku (Bapak Abdul Malik dan Ibu Nor Qoidah), 

serta Kakakku yang senantiasa membimbing, men-support, dan 

mendoakan di setiap waktu dengan penuh kasih sayang dalam 

menempuh pendidikan jenjang Strata-1 selama ini. 

2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam 

yang selalu membimbing dan memberikan yang terbaik bagi 

mahasiswa-mahasiswanya, terutama Dosen Pembimbing 

Skripsi Dr. H. Zumrodi,M.A.g. dan M. Nur Rofiq Addiyansyah 

M.A.yang senantiasa turut memberikan bimbingan, semangat 

serta do'a sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.  

3. Teman-temanku pada Program Studi Pemikiran Politik Islam 

Angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan 

iringan doa.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

 Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya. Lantunan sholawat teriring salam 

penggugah hati dan jiwa yang mampu menjadi persembahan penuh 

akan kerinduan kepada sang revolusioner Islam, pembangun akan 

peradaban manusia yang beradab ; Habibana Wanabiyana 

Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. 

Sembah sujud atas karunia dan rizqi. Sehingga pada kesempatan ini 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul "Peran Pengurus Wanita Persatuan 

Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan 

Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020" Ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi 

Pemikiran Politik Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

 Penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusnan skripsi ini 

dapar terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak 

terimakasih kepada :  

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

merestui pembahasan skripsi ini.  

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

Komunikasi Islam di IAIN Kudus.  

3. Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si., selaku ketua Program 

Studi Pemikiran Politik Islam.  

4. Dr. H. Zumrodi,M.A.g. dan M. Nur Rofiq Addiyansyah M.A. 

selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan sabar 

membimbing proses penelitian, meluangkan segenap waktu, 

pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Hj Malihah selaku Ketua Wanita Persatuan Pembangunan 

Kabupaten Jepara  yang menjadi objek penelitian saya yang 

telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam 

penyusunan ini. Serta ota Wanita Persatuan Pembangunan dan 

DPRD perempuan Kabupaten Jepara yang telah memberikan 

izin dan layanan untuk mendapatkan data sekunder dari skripsi 

ini.  
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6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.   

7. Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan dan membantu 

dalam penyusnan skripsi ini.  

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapa pun diharapkan menjadi 

semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga 

diharapkan ada manfaatnya baik itu bagi diri sendiri maupun 

pembaca pada umumnya.               

 

          

Kudus,15 Desember 2022 

Penulis,  

 
Ahmad Anwar 

NIM. 1740510026 


