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Motto 

 

“Let Me Win, But If I Can not Win, Let Me Be Brave in The Attempt.” 

 

َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئاً 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ     َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوّللاه

( ٢١٦)البقرة :  

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu, 

Allah Mengetahui, sedang kamu tidak (mengetahui).” 

(QS. Al – Baqarah : 216) 

 

 

َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى ﴾ َوأَنَّ ٣٩َوأَن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن إاِلَّ َما َسعَٰى ﴿

﴾٤١﴾ ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَٰى ﴿٤٠﴿  

  ﴿ النجم : ٤١ - ٣٩﴾ 

“Dan bahwa tiadalah yang akan diperoleh manusia hanyalah 

sekadar hasil usahanya. Usahanya itu akan diperlihatkan 

(kepadanya),  

kemudian akan diberikan padanya ganjaran sepenuhnya.” 

(QS. An-Najm : 39-41) 

 



PERSEMBAHAN 

 

 Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT serta Shalawat dan 

Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

 

Penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 

Ayahanda Argo Winarno dan Ibunda Muflikhatun Agustin yang 

telah mendoakan dengan sepenuh hati, memberikan dukungan, 

pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada batas. 

Hanya sebuah do’a yang dapat putrimu panjatkan dan beribu-ribu 

maaf karena putrimu masih jauh dari kesempurnaan, dan belum 

mampu memberikan seperti apa yang diharapkan.  

 

Kedua adikku tersayang Almira Agwinanda dan Fitra Ihza 

Agwinanda, 

Jadilah lebih baik dari kakak, ambil yang baik dan buang yang buruk. 

Karena sesungguhnya segala kesalahan milik kakak dan  

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

 

Teman-teman seperjuangan Sejarah Peradaban Islam jilid 5 dan 

yang selalu terkenang dihati, dengan segala kenangan akan kasih 

sayang, semangat yang ditebarkan kepada para rekan dan 

sahabatnya, Alm. Muhammad Asfarudin.  

Beristirahatlah dengan tenang, semangatmu tak kan pernah kami 

lupakan. 

 

Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung dan 

mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

 
 



KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puja dan puji syukur ke hadirat Allah Swt 

yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya serta senantiasa 

memberikan petunjuk serta semangat kepada penulis untuk terus menyelesaikan 

penelitian skripsi ini. Berkat Ridha-Nya lah skripsi dengan judul : “Dinamika 

Peran ‘Aisyah Radiyallahu ‘Anha dalam Perang Jamal (Perspektif 

Syiah-Sunni)” ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dan 

membangun guna perbaikan selanjutnya nanti. 

Penulis telah banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran 

dari berbagai pihak, sehingga pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis untuk 

menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :  

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.  

2. Dekan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

3. Kaprodi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kemudahan 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  



4. H. Choeroni, S.H.I.,M.Ag.,M.Pd.I sebagai pembimbing I yang selalu 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana serta 

memberikan motivasi yang sangat berharga sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Agama Islam khususnya Sejarah 

Peradaban Islam yang tidak bisa penulis sebutkan nama-nama beliau satu 

per satu, yang telah mengajarkan, membimbing dan memberikan ilmu 

dengan ikhlas dan sabar kepada penulis. 

6. Seluruh bapak dan ibu karyawan dan staff Fakultas Agama Islam yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses administrasi dan 

tidak henti-hentinya memberikan informasi yang berguna bagi penulis. 

7. Orang tua (Bapak Argo Winarno dan Ibu Muflikhatun Agustin), keluarga 

(adik perempuan Almira Agwinanda dan adik laki-laki Fitra Ihza 

Agwinanda) serta saudara-saudara, sepupu penulis tercinta yang selalu 

memberikan doanya, menjadi inspirator dan pendorong utama dalam 

penyelesaian studi penulis. 

8. Serta kawan dan sahabat penulis tercinta yang merupakan teman-teman 

seperjuangan: Rifqy Widyastuti, Elok Arina Yunita, Alm. Muhammad 

Asfarudin, Nova Devita Maharani, Lita Nurfiana, Noraini Mustofiah, Iqbal 

Kamaludin, Akbar Ali, Azza Maulida, dan Aida Mifta yang selalu 

memberikan doanya, menjadi penyemangat dan pendorong utama dalam 

penyelesaian studi penulis. 
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