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MOTTO
“Always wear your invisible crown”
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya
kebodohan”
(Imam Syafi’i).
“Jika kau penuh kasih sayang, orang-orang akan menuduh bahwa ada niat-niat
tersembunyi padamu. Tapi tetaplah penuh kasih sayang. Jika kau baik, orangorang akan menipumu. Tapi tetaplah baik. Ketika kebaikanmu dilupakan orang,
tetaplah berbuat kebajikan. Berikanlah yg terbaik pada dunia ini meskipun itu tak
cukup. Pada akhirnya akan kau lihat. Semuanya adalah tentang kau dan Tuhanmu,
bukan antara kau dan orang-orang”
(Dr. Ali Syariati)
“Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan senantiasa
beribadah kepada Allah SWT (Qs. Al-Baqarah Ayat 30) maka apapun yang kamu
lakukan niatkanlah sebagai ibadah ”
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KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT atas segala nikmat dan segala
kemudahan yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis akhirnya dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “TRADISI MIWITI KI AGENG
TARUB : KAJIAN ISLAMISASI BUDAYA DI KABUPATEN
GROBOGAN”. Penulis membuat Skripsi ini untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Humaniora Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak mungkin menyelesaikannya
sendiri tanpa bantuan atau jasa siapapun melainkan banyak orang-orang yang
membantu terwujudnya penulisan skripsi ini hingga jadi. Oleh sebab itu, penulis
menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada :
1. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis,
memberikan kasih sayang dan cintanya, semangat, dukungan dan hal-hal
positif serta perjuangan yang tidak mudah demi penulis agar dapat
menuntut ilmu hingga sampai sekarang tercapainya S1 bagi penulis.
Khususnya bagi almarhum bapak penulis, semoga dengan diperolehnya
ilmu selama ini dapat saya sampaikan ke orang lain sehingga akan menjadi
amal jariah bagi almarhum Bapak. Amin Ya Rabbal Alamin.
2. Semua saudara sekandung penulis yaitu Mas Dian, mbak Lina yang selalu
memberikan semangat dan pelajaran baik tersurat maupun tersirat dan
yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk tidak pernah
puas dalam mencapai keinginan yang telah diperoleh yaitu saudara kembar
penulis Sinta Putriana, terimakasih telah menemani penulis baik dalam
keadaan senang maupun susah selama ini.
3. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H.
Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D.
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang, Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib.
5. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Bapak H. Choeroni, S.Ag,
M.Ag yang memberikan banyak bimbingan dan motivasi selama masa
kuliah.
6. Bapak Agus Irfan, SHI., MPI, selaku dosen pembimbing yang telah sabar
dan ikhlas meluangkan waktu serta memberikan ilmunya dalam
membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan. Maaf jika penulis
sering telat ketika janjian bimbingan.
7. Seluruh dosen program studi Sejarah Pradaban Islam Unissula yang telah
banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan tuntunan selama penulis
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menimba ilmu di program studi Sejarah Peradaban Islam Unissula
Semarang.
8. Teman-teman satu angkatan 2014 prodi S1 Akuntansi UNISSULA
khususnya kelas RKI (Rintisan Kelas International) I yaitu deta, chand,
dyah, eyin, kemala, om, aqsha, meli, chilmi, nailis, prischa, ida, rika,
santia, afi, rohmah, verina, virda, yuan, dan nina. Selain itu Girlz Reborn
Squad yaitu : sinta, asong, titis, indah, tila dan angkatan 2015 prodi S1
Sejarah Kebudayaan Islam UNISSULA khususnya angkatan ke-6 yaitu :
fauzi, ainun, rahma, anas, eka, darwin, dini, ucay, erfan, etika, hanik,
huswah, icha, isna, juju, giring, imam, meimei, hamdan, said, nafisa, putri,
sinta, umul, vinda, wilda.
9. Semua pihak yang berjasa pada penulisanskripsi ini yang tidak dapat
penulis sebut satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan
keberkahan kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
pengetahuan dan pengalaman menulis. Oleh karena itu, segala nasihat, kritik,
maupun saran akan diterima dengan senang hati oleh penulis.
Akhirnya saya harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun
baik para pelajar maupun kalangan umum.
Semarang, 30 Agustus 2019

(Santi Putriani)
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