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MOTTO 

                    

                            

      

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 

mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 

mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab:59). 
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PERSEMBAHAN 

Dengan Penuh Perjuangan, dengan iringan kesabaran, do’a, air mata dan 

ketegaran, kulalui hari-hari yang terus berputar untuk menemukan secercah ilmu 

untuk menerangi kehidupan. Dengan segala usaha dan jerih payah, 

ku persembahkan skripsi ini kepada: 

 Bapak dan Mamakku tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya 

dan mendidikku tanpa keluh kesah serta tiada henti memberikan doa 

untuk anakmu ini. 

 Kakak-kakakku tersayang yang tanpa lelah selalu memberikan motivasi 

dalam perjalanan hidupku. 

 Adikku dan Keponakanku yang selalu memberikan keceriaan saat aku 

lelah dan jenuh. 

 Kekasihku tercinta yang selalu menemaniku setiap waktu, memotivasi 

dan mendoakan agar aku bisa mencapai impianku. 

 Keluarga besar KMJS-ASA dan KSR-PMI Unit STAIN Kudus yang 

telah memberikan segudang motivasi, inspirasi, dan pengalaman yang 

selalu akan terkenang dalam sanubari. 

 Bollo STAIN Kudus semua angkatan, khususnya anak PLAYBOY 

SHOLEH yang senantiasa memberikan pengalaman hidup yang nyata 

akan selalu ikut serta mewarnai hidupku. 

 Seluruh Dosen pengajar STAIN Kudus dan Dosen Pembimbingku yang 

pernah memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti 

untuk bekal masa depanku kelak. 

 Untuk mbok-mbokku yang ada di Kudus telah memberikan bimbigan 

padaku dan motivasinya agar aku bisa mencapainya. 

 Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus 

tercinta & yang kubanggakan. 

“Semoga semua pengorbanannya diridhoi Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang.” 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa cahaya penerang bagi umat manusia untuk senantiasa menjalankan 

kewajiban sebagai hamba Allah. 

Penulis dengan sungguh-sungguh menyusun skripsi yang berjudul 

“KESADARAN HUKUM BERJILBAB STUDI KOMPARASI MAHASISWI 

STAIN KUDUS DAN UNISNU JEPARA (ANGKATAN 2013)” ini untuk 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S. 1) dalam 

Ilmu Sari’ah di STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Bpk Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Bpk H. Shobirin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Lina Kushidayati, SHI, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Nur Azizah, S.Ag, MM selaku Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen/staf di lingkungan STAIN Kudus yang membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 
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6. Bapak Rektor, dosen dan staf di lingkungan UNISNU Jepara yang 

mengijinkan penulis untuk meneliti sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak dan Mamak tercinta (Bapak Maghfuri dan  Mamak Masrukhah) yang 

mencurahkan segalanya baik secara moril maupun materii’il serta tiada 

henti mendoakan untuk kesuksesan anaknya dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kakakku dan Mbakku (Mas Khusen dan Mbk Ana) yang yang tiada henti 

membimbing adikmu ini agar bisa membanggakan kedua orang tua.  

9. Adikku dan Keponnakanku (Dek Kholil, Dek Bagas, Dek Abi, Dek Agung, 

Dek Firda, Dek Deny, dan Dek Ais) yang memberikan keceriaan, semoga 

kalian jadi anak yang baik dan berilmu.Amin. 

10. Untuk kekasihu tercinta dan tersayang Ella Widyastuti (princes) yang selalu 

memberikan waktu, cinta, motivasi, semangat, canda-tawa serta do’a agar 

tercapai impianku. Ya Allah semoga kita diberikan selalu jalan yang terbaik 

dan semoga kelak kau jadi teman hidupku. Berikanlah kami keindahan di 

dunia dan akhiratmu. Amin. 

11. Untuk mbok-mbokku yang tiada henti memotivasi dan mendoakanku Ibu 

Atit, Ibu Yuni, Ibu Elly, Mas Untung, Mbk Ikak, Mbk Maria yang juga 

memberikan pengalaman hidup saat perjalanan skripsiku. 

12. Bollo-bollo jurusan Syari’ah program Studi AS (KMJS-ASA) milin 

sambok, gos kholid, ariep suyono, bang qohar, ang, noor, ali, majod, domba, 

ju, boboho, doyok, yus, mb beat, gendut, mak’e, nelly, choir, rini, rusni, 

mbk solekah, atin, nila. 

13. Keluarga Besar KSR-PMI Unit STAIN Kudus semua angkatan : mas suleh, 

mb R, puspa, mb V, mas ray, mb nopi, mas naim, mb liklik, mb may, maria 

, mb big, ruby, rizky, mbok anis, ulya, nuyung, mak’e, joko, sholeh, lailil, 

dani, sapta, pendy, pipit, umi, kapok, tolopok, hilal, lely, indah, rinsus, oye, 

antariksa, lya, aul, dan yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, yang jelas 

kalian memberikan pengalaman yang luar biasa. 




