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MOTTO 

 اْلَعاِلُمونَ  ِإّلَّ  يَ ْعِقُلَها َوَما ۖ  َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس    

     Artinya: 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang 

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” 

{QS. Al-Ankabut (29) : 43}
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Al-Quran word Add-ins, kutipan ini telah di cek Al-Quran terjemah DEPAG, hlm.281 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam 

yang telah mencurahkan segala taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya kepada peneliti dan kita semua. 

Sehingga peneliti tidak banyak halangan dalam menyelesaikan skripsi. 

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

yang kita nantikan syafa’atnya dihari akhir. Skripsi dengan judul “Peran Masjid Agung Demak 

Terhadap Tradisi Grebeg Besar Di Daerah Demak” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Adab Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung  Semarang yang dapat 

menyelesaikan berkat bantuan baik berupa pikiran tenaga dari berbagai pihak. 

Peneliti sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari 

segi metodologi, analisis, isi, maupun bahasanya. Untuk itu segala saran dan kritik yang 

konstruktif dari semua pihak selalu diharapkan dan diterima dengan senang hati demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Kepada semua yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, peneliti 

menyampaikan terima kasih secara tulis, khususnya kepada : 

1. Bapak Ir.H.Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



3. Bapak. Dr.H. Ghofar Shidiq, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah 

mengarahkan peneliti dalam studi, mencurahkan segenap pikiran, tenaga dan waktu 

untuk membimbing peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Adab Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, yang telah mendidik dan mengajar peneliti dengan berbagai 

macam ilmu pengetahuan. 

5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staf 

Perpustakaan Fakultas Agama Islam, yang telah memberikan pelayanan dengan baik 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. 

6. Orang tuaku tercinta, Bapak Surahno dan Ibu Kasripah terimakasih atas segala cinta, 

kasih sayang, dukungan, perhatian, didikan, motivasi serta do’a restu yang telah 

diberikan selama ini. 

7. Ketiga adik-adikku, dan my beloved brother terima kasih atas bantuan, saran, 

dukungan, kasih sayang, serta do’a yang diberikan selama ini. 

8. Sahabat-sahabatku Gontor, MKD,Az-zahra dan teman seperjuanganku di SPI, yang 

selalu memberikan support, motivasi dan menemani peneliti baik suka maupun duka 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang secara tidak langsung dan tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, dalam menyusun skripsi peneliti mohon maaf, apabila ada kesalahan 

dalam penulisan maupun bahasa, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruksif senantiasa peneliti harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 



peneliti dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. 

Harapan peneliti bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya 

bagi perkembangan ilmu pendidikan dan masyarakat pada umumnya. 
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Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi 

yang dijadikan rujukan. 

3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti. 
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Peneliti, 

 

Ani Aliatus Syarifah 

 


