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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya ini untuk: 

 Ibunda dan Ayahanda serta adikku tercinta yang tulus dan ikhlas 

mendukung dan mendo’akanku selama ini serta berjuang demi pendidikan 

ku sampai saat ini. 

 Guru – guru, dan dosen – dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang telah mengajarkan banyak hal hingga kini. 

 Pada keluarga besar Mahasiswa Sosiologi 2011 yang selalu memberikan 

semangat kepadaku dan mendukungku untuk menimba ilmu setinggi 

mungkin. 

 Sahabat – sahabatku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. 

Terimakasih karena telah mengukir perjalanan indah dalam hidupku. 

 Calon imamku yang selalu mendukungku dalam meraih cita – cita dan 

impianku. Sampai saat ini aku berjuang salah satunya untukmu. Aku pun 

yakin kau pun ikut berjuang bersamaku dengan cara yang diridhoi Allah 

SWT. 

 Para perempuan-perempuan hebat yang tanpa lelah berjuang agar kaum 

kami bisa terus berkembang dan maju. Terutama para aktivis dan peserta 

Sekolah Perempuan Pedesaan Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu yang 

membuatku begitu kagum. Semangat kalian untuk maju dan berkembang 

tanpa meninggalkan kodrat sebagai perempuan dan ibu rumah tangga 

sangat menginspirasiku. Semoga aku bisa seperti kalian. 
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MOTTO 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ

ُروَن  1َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, 

memberi kepada kamu kerabat, dan Allah  melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran. (Q.S An – Nahl: 90) 

 

Tak ada kata terlambat untuk belajar. 

Teruntuk:  

Perempuan Desa Yang Mau Terus Belajar 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahan: Al Jumanatul’ Ali,(Bandung: cv. 

Penerbit J-ART, 2004). Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab 
al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin  di dunia 

yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. 

Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan 

keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan  syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim 

kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan 

menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan dan 

kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan sosial. 
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