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MOTTO 

 

 النّاُس َعلَى ِدْيِن ُملُْى ِكِهْم )اِْبن َخْلُدوْن(
“Manusia akan mengikuti agama rajanya”(Ibn Khaldun)
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1
Ahmadie Thoha, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal.178. 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِ َد لِِلّ ًْ ٌَ اْنَح بنَُِب، يَ إِ ًَ ٍْ َسيِّئَبِت أَْع ِي َٔ َْفُِسَُب  ِز أَ ْٔ ٍْ ُشُس ُذ بِبلِلِّ ِي ْٕ ََُع َٔ ََْستَْغفُِسُِ  َٔ ََْستَِعْيُُُّ  َٔ ُدُِ  ًَ ِِ ََْح ِْٓد ٍْ يَ

ْحَدُِ َلََشسِ  َٔ ٌْ ََلإِنََّ إَِلَّ ّللّاُ  أَْشَُٓد أَ َٔ ٍْ يُْضهِهُّْ فَََل َْبِدَي نَُّ.  َي َٔ ًدا َعْبُدُِ ّللّاُ فَََل ُيِضمَّ نَُّ  ًَّ ٌَّ ُيَح أَْشَُٓد أَ َٔ ْيَك نَُّ 

نُُّ. ْٕ َزُس َٔ  

Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah keselamatan, kasih sayang, 

berkah dan anugrah dari-Nya semoga selalu tercurah dalam setiap langkah 

kehidupan kita. Shalawat serta salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada 

junjungan Nabi kita Muhammad Saw., semoga kita termasuk golongan umatnya 

yang diberi syafa’at serta selalu dalam barisan orang-orang yang sholih-sholihah. 

Aamiin. 

Berkat rahmat dan izin Allah, sepantasnya rasa syukur penulis panjatkan 

kepada-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini.Selain dari pada itu, penulis menyadari penyusunan 

skripsi tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Oleh karena itu penulis secara khusus ingin mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH. LLM. M.Hum, Ph.Dselaku Rektor 

Universitas Islam Indonesia 

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

Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 
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3. Ibu Dr. Junanah MIS, selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam 

Indonesia. 
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4. Bapak Drs. M. Hajar Dewantara, M.Ag, selaku Sekretaris Program 

Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, 

Universitas Islam Indonesia 

5. Bapak Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA, selaku Dosen Pembimbing 

yang senantiasa membimbing dengan tulus, memberikan motivasi, 

ilmu dan do’a nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Dosen-dosen program studi Pendidikan Agama Islam. Kepada Bapak 

(Dr. Hujair AH Sanaky, MSI, Dr. Drs. H . Ahmad Darmadji M.Pd, Drs 

H. Imam Mujiono, M.Ag. Drs. H. M. Hajar Dewantara, M.Ag, Drs. H. 

A.F. Djunaidi, M.Ag, Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si, Drs. Nanang 

Nuryanta, M.Pd, Dr. Supriyanto Pasir S.Ag., M.Ag) Ibu Dr. Junanah 

MIS dan Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag) semoga Allah selalu 

memberi barakah umur kepada beliau-beliau. 

7. Kepada Bapak Seno, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 

Kaliangkrik Magelang. 

8. Kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Muhyidin dan Ibu Siti 

Fatimatuz Zahro, yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan 

spiritual, dan yang selalu mendo’akan kesuksesan anak-anaknya. 

9. Kepada keluarga besar H. Imam Mustofa dan Simbah Zarkoni AL-

Fatah yang selalu memberikan dukungan dan doa baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

10. Keluarga PAI 2013 yang telah bersama berjuang dari awal hingga 

akhir di kampus tercinta ini. 
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11. Kepada sahabat-sahabat 4 serangkai (Isti, Retno, Gresi); sahabat 

bakpao (Ayu, Eeng, Mentari, Nuril); sahabat kost griya annisa (Dewi 

Rukwer, Mbak Darnis, Mbak Asri) sahabat semangat (Ulup); dan 

sahabat hati (Dewan Kosasih), terimakasih sudah selalu ada untuk 

memberikan warna dan kenangan manis, terimakasih sudah menjadi 

sahabat bertahun-tahun dan selalu ada ketika suka maupun duka serta 

selalu memberikan semangat. 

12. Kepada kakak tercintaMbak Ebi yang selalu memberikan motivasi, 

semangat dan do’a. 

Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan, 

kasih sayang serta petunjuk-Nya kepada kita. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan 

kekurangan.Terlepas dari itu besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis sendiri. 

Aamiin Aamiin ya Rabbal’alamiin 

 

Yogyakarta, 17 Mei 2017 

 

 

Zulfa Mustaqimah S 

  


