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MOTTO 

 

 َخْيُر النَّاِس اَْنفَعُُهْم ِللنَّاِس 

" The best people are who give the most widely benefits for others" 
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يمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب  لرَحه
Al-Hamdulillâhi robbil ‘Âlamîn, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang tak terhitung banyaknya. 

Dengan rahmat, kasih sayang serta pertolongan-Nyalah penulis dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Harapan penulis, semoga tulisan ini membawa 
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salam saya haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW. 
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ilmu, dari cara peribadatan yang sesat kepada Islam yang adil dan dari dunia yang 

sempit kepada dunia yang luas. 

Skripsi dengan judul “Emansipasi Wanita Menurut Kartini Dalam 
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memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Program Studi Sejarah Peradaban 

Islam Jurusan Sejarah Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan 

dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada tara kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas 
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3. Bapak Dr. H. Kurdi Amin, M.A., selaku Kajur Prodi Sejarah Peradaban 

Islam, sekaligus Dosen Wali penulis yang telah sudi memberikan 

pengarahan kepada penulis selama studi di FAI UNISSULA Semarang. 
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4. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan 

sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya dalam 

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Dan tak lupa seluruh Dosen Fakultas Agama Islam khususnya Dosen 

Sejarah Peradaban Islam UNISSULA yang telah banyak memberikan bekal 

ilmu pengetahuan dan tuntunan selama penulis menimba ilmu di 

UNISSULA Semarang. 

6. Ibu dan Suami (Siti Fatimah dan Akmal Saifuddin), Kakak-kakak ku 

(Mustaqim, Charis Irsyadi, Imroatul Hasanah, M. Watsiq Lubad) tercinta, 

terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil, dan terutama 

do’a kalian kepada penulis. Serta semua keluargaku yang ada di Demak 

Tuban dan Gresik 

7. Teman-temanku seperjuangan Jurusan Sejarah Peradaban Islam FAI 

UNISSULA angkatan 2013 terima kasih atas motivasi dan do’a kalian 

semua. 

8. Serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

memberikan motivasi dan telah membantu penysunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Keadaan ini semata-mata keterbatasan kemampuan yang ada 

pada diri penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun. 

Akhirnya, penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt semoga skripsi 

ini bermanfaat dan menjadi pendorong bagi dunia akademik dan pengembangan 
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