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HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR ALHAMDULILLAH 

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK…

“ALLAH SWT, SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA, PENGUASA HATI DAN JIWA 

MANUSIA, PEMILIK SEMUA ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI TANDA 

PENGABDIAN HAMBA DALAM MEMPELAJARI AYAT-AYAT-MU SEGALA PUJI 

SYUKUR KEPADA-MU ATAS KARUNIA ISLAM DAN IMAN SERTA SEGALA 

KEMUDAHAN” 

“RASULULLAH SAW, PEMBAWA SYAFAAT DAN SURI TAULADAN TERMULIA, 

SHALAWAT SERTA SALAM HANYA SELALU TERCURAH KEPADAMU DAN 

PENGIKUTMU”

“ KEDUA ORANG TUAKU YANG SANGAT KU CINTAI, ABAH H. NADI HAMZAH 

DAN MAMAH HJ. PAIZAH YANG SELALU SABAR DAN SELALU MEMBERIKAN 

YANG TERBAIK UNTUKKU”

“ KEDUA KAKAK SAYA HERI MUCHTAR DAHARI, ARIEF RACHMAN SALEH 

SERTA KELUARGA BESAR YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGANNYA”

“ KELUARGA BESAR K.H FAKHRURUROJI DAN NY. HJ. JULAEHA, DOSEN-

DOSENKU TERCINTA DAN TEMAN-TEMAN KU SEMUA YANG TELAH BANYAK 

MEMBERI MOTIVASI UNTUKKU”
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MOTTO

َواِلدَْیَك ِإلَيَّ وََوصَّْیَنا الْإِنَساَن بَِواِلدَیِْھ حََملَتُْھ أُمُُّھ وَھًْنا َعَلى َوھْنٍ َوفَِصالُُھ فِي عَاَمیِْن أَِن اشُْكْر لِي َولِ

﴾١٤الْمَصِیُر ﴿

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 

bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S Luqman :14)

Yusi Rahmawati
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KATA PENGANTAR

اَْلحَمْدُلِلھِ الَّذِيْ كَانَ بِِعبَاِدهِ خَبِْیرًا بَصِْیرًا, تََبا رَكَ الّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ 

ُبرُْوجًا َوجَعَلَ فِیْھَا ِسَراجًا وَقََمرًا مُنِْیرًا. أَشْھَدُ اَنْ َلاإِلَھَ إَِلا اهللاُ وَأَْشھَدُ اَنَّ 

عَثْھُ ِباْلحَقِّ بَشِْیًرا وََنذِْیرًا, وََداعِیًا إَِلى اْلحَقِّ ُمحَمّدًا عَبُْدهُ َورَسُوْلُُھ الّذِيْ بَ

ِبإِذْنِھِ وَِسَراجًا مُنِْیًرا. اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلَیِْھ وََعلى أَلِھِ وََصحْبِھِ  وَسَلَّمَ تَْسلِیْمًا 

كَثِْیرًا. أَمَّا بَْعُد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan 

kesempatannya sehingga kita semua masih dapat hidup dan mampu menjalankan 

amanah yang dititipkan kepada kita di dunia ini, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan penuh pelajaran yang penulis dapatkan. Shalawat serta salam 

selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi 

suri tauladan bagi umatnya yang mengantarkan kepada peradaban penuh dengan 

kasih sayang dan kedamaian. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan 

bimbingan dari berbagai pihak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, 

secara khusus penulis haturkan terimakasih pada semua pihak yang telah berjasa 

dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :
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1. Bapak Nandang Sutrisno, M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

3. Ibu Dra. Junanah, MIS, Selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta 

4. Bapak Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji M.Pd yang telah bersedia dan sabar

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, 

ilmu, do’a, dan support yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada orang tua kedua kami ketika di kampus, selaku dosen program studi 

Pendidikan Agama Islam. Semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, 

rezeki, ilmu dan nikmat dalam iman islam kepada beliau-beliau.

6. Bagian Akademik dan Tenaga kependidikan yang telah membantu proses 

perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan 

S1 di FIAI UII.

7. Kepada semua Guru, staff serta pengurus Yayasan Ponsok Pesantren Al-

Barkah Rancakeuyeup Cilangkap khususnya Guru dan staff RA Al-Hidayah 

RAncakeuyeup terima kasih karna telah memberikan bantuan moral dan 

materilnya selama penulis melakukan penelitian disana.
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8. Kepda kedua orang tua penulis, Mamah Hj. Paizah dan Abah H. Nadi Hamzah 

tidak mudah menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan doa dari kalian mah, 

bah, Alhamdulillah lelah kalian semua terbayar sudah.

9. Kedua Kakak-kakak penulis Heri Muchtar Dahari dan Arief RAchman Saleh 

yang sudah memberikan dukungan agar penulis mampu menyelesaikan kuliah 

tepat pada waktunya.

10. Teman pejuang skripsi Eprilita Angkasawaty yang sudah selalu setia menjadi 

sahabat sekaligus keluarga terdekat penulis selama di kosan.

11. Teman-teman Koz Zaroh Kak el, Kak Dima, Kak Ovi, Mba Tuti, Fitri, dan 

Ibu Pejabat kami Mauizhotul Hasanah terimakasih atas dorongan, support dan 

do’a tulus kalian semua. Semoga kalian dipermudah dalam segala urusannya.

12. Teman-teman grup Pejuang Skripsi, Intan Rizki Amalia, Epril Angkasa, 

Emma Halim, Uni Ifa dan mbapits yang selalu memberikan tawa disetiap 

moment tersedih sekalipun, semoga Allah selalu memberikan berkah untuk 

kalian semua.

13. Keluarga besar PAI 2013 seperjuangan semoga diberikan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi kalian.

14. Dan semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih, yang berupa 

semangat, saran, kritik dan Do’anya yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Urutan ucapan terimakasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk 

memberikan urutan prioritas. Urutan tersebut hanya merupakan persoalan 
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“budaya ilmiah” yang berlaku. Bagaimanapun juga semua kalangan telah 

memberikan kontribusi kepada penulis, tidak terkecuali dalam penyusunan 

skripsi ini, sesuai wilayah yang ada pada mereka.hanya ucapan terimakasih 

setidaknya hal terkecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia. 

Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak disisi Allah, penulis hanya 

bisa mendo’akan semoga semua amal kebaikan kalian Allah balas dengan 

berkah yang berkali lipat. 

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapat ridha 

dan balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga mendapatkan 

kemudahan disetiap langkah kita untuk menapaki perjuangan hidup di dunia 

ini dengan segala keberkahan dan iman di hati. Amiin

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Penulis 

      Yusi Rahmawati


