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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

NO. Huruf Tertulis 

 A أ .1

 B ب .2

 T ت .3

 Ts ث .4

 J ج .5

 H ح .6

 Kh خ .7

 D د .8

 Dz ذ .9

 R ر .10

 Z ز .11

 S س .12

 Sy ش .13

 Sh ص .14

 Dh ض .15

 Th ط .16

 Zh ظ .17

 ‘ ع .18

 Gh غ .19

 F ف .20

 Q ق .21

 K ك .22

 L ل .23

 M م .24

 N ن .25

 W و .26

 Ĥ ه .27

 Y ي .28

 

Bacaan Panjang : 

Ā = untuk harakat fathah, seperti: الفاتحة (al-Fātihatu) 

Ū = untuk harakat dhammah, seperti: المسلمون (al-Muslimūna) 

 Ĩ = untuk harakat kasrah, seperti: الحديث (al-Hadĩtsu) 
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MOTTO 

َكاةَ َولَْم  ََلةَ َوآتَى الزَّ ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد َّللاَّ

َ فَعََسى أُولَئَِك أَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدي  نَ يَْخَش إَِّلَّ َّللاَّ

 “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka 

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” 
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KATA PENGANTAR 

الحمد هلل رب العالمين الذي علم اإلنسان ما لم يعلم وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

وهو حسبي و نعم الوكيل, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم, وعلى 

 أله وصحبه, وحملة شريعته وسلم تسليما كثيرا. 

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seluruh alam yang telah memberikan 

nikmat. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada RasulNya, 

Nabi Muhammad SAW., keluarganya dan para Sahabatnya semua. 

Berkat nikmat, hidayah, taufiq, dan inayahNya, penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Masjid Besar Terboyo Tambakrejo 

Gayamsari Semarang Dalam Pengembangan Peradaban Islam” sebagai syarat 

dalam menyelesaikan studi S1 jurusan Adab. 

Dengan segala daya dan kemampuan, penyusun telah semaksimal mungkin 

agar dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, penyusun 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh 

penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 

sangat penyusun harapkan. 

Keberhasilan penyusunan penelitian ini, selain atas ridho dari Allah SWT, 

juga tak lepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan M.T., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 
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2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Bapak Dr. H. Kurdi Amin, M.A., selaku Ketua Jurusan Adab Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

4. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam 

penulisan skripsi penyusun yang telah berkenan meluangkan waktu, 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memotivasi 

penyusun sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya; 

5. Bapak Dr. Supian Sauri, LC., M.Ag., selaku Dosen Wali yang selalu 

memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan studi dengan benar; 

6. Bapak / Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan Adab yang sudah membekali 

berbagai Ilmu Pengetahuan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini; 

7. Staf dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan sabar serta 

memfasilitasi penyusun selama menjalani studi; 

8. Abah K.H. Imam Sya’roni, M.Pd.I., sekeluarga yang telah memberikan bekal 

ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Fattah dan motivasi moril serta materiil, 

berupa kitab-kitab beliau sehingga dapat membantu penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini; 
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