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NOTA PEMBIMBING
Kepada

: Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang
Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah saya bimbing secara baik, maka naskah skripsi saudara:
Nama

: Miftachul Khawaji

NIM

: 32501600176

Judul

: Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat Pekalongan dan
Peranannya dalam Pengembangan Kebudayaan Islami

Mohon untuk dimun aqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Dosen Pembimbing

Ahmad Mujib, M.A.
NIDN: 0625078002
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Artinya:
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”
(QS. Al-Ashr [103]: 1-3)1
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1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang
terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Seluruh isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.
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Penulis
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berjudul “Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat dan Peranannya dalam
Pengembangan Kebudayaan Islami” ini.
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hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1.

Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor UNISSULA
Semarang.

2.

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

3.

Bapak Ahmad Mujib, M.A. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing
yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk
memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

vi

vii

4.

Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali
berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas
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5. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakulatas, yang telah
memberikan layanan kepustakaan yang diperluan dalam penyusunan
skripsi ini.
6.

Abah Habib Muhammad Luthfi bin Yahya selaku Pengasuh Majelis Kanzus
Sholawat Pekalongan beserta seluruh keluarga yang senantiasa mendidik
ruhani penulis khususnya maupun jamaah Kanzus Sholawat umumnya.

7.

Kedua Orang tua tercinta, Bapak Khambali dan Ibu Kushartinah, terimakasih
atas cinta dan kasih sayang yang telah dibeikan kepada penulis, atas segala doa
yang tak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran,
dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga senantiasa dapat
membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

8.

Kakak-kakak ku (Mbak Riskiyah, Mas Syakiron, Mas Lukman), serta adikku
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Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain do’a dan semoga
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