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MOTTO 

 

                 

        

 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar  (QS At Taubah: 71) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan hati yang begitu dalam : 

Mengingat tetesan kata yang sempat terporandakan, 

Lewat tutur bahasa yang tak genap, bagai pasir yang sulit diikat dengan tali waktu 

yang terus mengulur, 

Seakan ku kehabisan suara tuk dapat mengucap syukur pada sang pemberi 

Rahmat Semesta alam, 

Sekedar memetik makna yang tersirat hari ini 

Merangkai “tinta hitam” pada lembaran putih. 

Ku persembahkan  karya ilmiah ini untuk: 

 Mentari bermahkota awan, yang begitu rela kehilangan sinarnya, dan 

menjelma menjadi dua tubuh: Bapak Drs Muhammad Faiz dan Ibu Fauzah 

tercinta dengan mulut terbata ku ucap syukur atas lautan kesabaran yang 

selalu kau kuras untukku, semoga aku masih layak untuk kau sebut 

sebagai anak sampai nafas terakhirku. Dan untuk adikku tersayang Khilma 

zakiyyatul fikroh (kincung), dan Wafi arsyad kamal. 

 Sang bintang inspirasiku, abah K.h Ahmad Jazuli S.ag, M.h beserta Ibu 

Hj. Sailin Nihlah, abah KH Abdur Rahman dan Hj Marfu’ah.   

 Sang rembulan yang selalu menghiasi malam suram menjadi gemilang, 

untuk keluarga besarku, dan untuk sang calon Imam yang kelak 

menggantikan surya, Semoga benar Allah menunjukkan jalan kepadanya 

untuk menyempurnakan setengah dari ibadahku. 

 Sang penunjuk arah langkah, dosen pembimbingku bu Siti Malaiha Dewi, 

yang setia menuntunku dengan penuh kesabaran. 

 Sang motivator, kang rohim, kak widi, kang firin, kak ridlwan, dan mb 

jannah serta kawan-kawanku anggota LISMA, dan segenap redaksi 

Manhaj. 

 Bintang yang bersedia menaburi langit hitam, sungguh menawan menjadi 

satu dari bagianmu, group Mushonief kelas D PAI. 

 Yang tak terlupakan teman-teman PPL MAN 1 Kudus, dan untuk yang 

tergokil temen-temen KKN kelompok 28 Sumberagung Godong 
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Purwodadi, terimakasih sudah menemani nikmatnya tugas dengan 

segenggam kebersamaan. 

 Para sahabat-sahabatku keluarga pondok pesantren Darul Falah Jekulo 

Kudus, terutama dek kia, dek chi, mbok aniep, mb njawida, dek apieta, 

dek manan, ieway, ajer, dek zum, lek yani, dek iena, mb leni, mb mimah, 

mb ahadah, mb nafik, mb us, dek nafik, dan segenap pengurus pondok 

periode 2015-2016. 

 Tak terlupa sahabat di PPTQ Al Husna Sidomulyo Jekulo Kudus 

 Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. Semoga bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat 

balasan oleh sang Maha Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, Amiin. 

 

 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat ilahi rabbi yang telah 

melimpahkan segenap rahmat dan taufiq untuk penulis sehingga dapat 

menyelesaikan karya sederhana berbentuk skripsi sebagai tugas akhir kuliah ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan 

juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada seluruh 

umatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan pertolongan (asy-

syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari kiamat nanti. 

 Biidznillah wa bi’aunillah, skripsi yang berjudul: "Pendidikan Karakter 

Berwawasan gender (Perspektif K.H Ahmad Basyir Jekulo Kudus)” telah 

berhasil disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di STAIN Kudus. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S. Ag., M. Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus yang telah yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Ibu Siti Malaiha Dewi S.sos M.si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Hj Azizah, S. Ag., M.M.,  selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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perkuliahan saja tidak cukup ketika tidak mampu menyelami kehidupan 

masyarakat dengan baik.  

14. Mimpi besarku yang menjadi amunisi untuk senantiasa tersenyum semangat 

dalam menyelesaikan skripsi yang menjadi tangga pertama ini. 

15. Seluruh teman yang berada di keluarga besar pondok pesantren Al Husna 

Sidomulyo Kudus, juga sahabat dikeluarga pondok pesantren Darul Falah 

Jekulo Kudus dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu.  

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terimakasih, 

semoga Yang Maha Pemurah senantiasa membalas dengan kebaikan. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Terlepas 

dari itu, penulis berharap kehadiran karya ini bermanfaat dalam memperkaya 

wacana intelektual. Dan, penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan 

saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 Kudus,  26 februari 2016 

 Penulis, 

 

 

 

 

Fiki Badi’atul Waro 
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