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MOTTO

“ ora ono amalan kang luwih afdhol kanggone santri, ngungkuli
ngaji”
(KH. Bisri Mustafa)
Tidak ada hal yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang pelajar selain belajar

iii

DEKLARASI

Bismillahirahmanirrohim
Saya pribadi menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar-benar
hasil karya pribadi dan bukan plagiat karya ilmiah dari orang lain, baik sebagian atau
secara keseluruhan. Pendapat atau temuan oranglain yang terdapat dalam skripsi ini adalah
sebatas kutipan atau sebagai rujukan berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 Agustus 2019
Penulis

MOHAMMAD CHOIRUL IMAM, S.S
32501600177

iv

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr, Wb.
Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi rabbi yang telah
melimpahkan rahmat dan karunian-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian
ini.
Skripsi

yang

berjudul

SEJARAH

MADRASAH

NIZAMIYYAH

DAN

KONTRIBUSINYA TERHADAP PAHAM SUNNI DI BAGHDAD ( ABAD KE- 5 H ). Disusun

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata S.1 di Fakultas
Agama Islam. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Oleh karena itu, penulis ingin
menyampaikan rasa terimakasih yang paling dalam kepada pihak-pihak yang telah
mendukung penuh dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Diantaranya
kepada beliau:
1.

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Bapak Ir. H.
Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D.

2.

Dekan fakultas agama Islam. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin S, M. Lib.

3.

Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Bapak Dr. H. Kurdi Amin, MA.
Yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kearifan selama
masa kuliah.

4.

Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag, selaku dosen yang sungguh baik hati dan
yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi
ini.

5.

Seluruh dosen program Studi Sejarah Peradaban Islam Unissula yang telah
banyak memberikan khazanah keilmuan.

6.

K.H. Shodiq Hamzah Utsman beserta seluruh keluarga ndalem ponpes
Asshodiqiyyah yang senantiasa memberikan ilmu agama dan nutrisi bathin
saya.
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7.

Almarhum ayahanda Bapak Ali Sukiran yang berkeinginan besar anak-anaknya
sarjana dan berguna namun tidak sempat melihat saya diwisuda, serta
kemudian ibunda saya tercinta Jami yang telah senantiasa masih menemani,
membesarkan, merawat dan mendukung saya tiap saat baik jasmani maupun
rohani. Semoga mereka selalu dalam rahmat Allah Swt. Aamiin...

8.

Kakak kandung saya Mas yono dan Mas Arif, Mbak Chot dan Mbak Ida.
Kalian kakak-kakak hebat yang menjadikan adikmu ini selalu kuat dan tegar
menjalani pelik kehidupan.

9.

Calon istri saya, Nada NM yang mensupport saya lahir bathin dan siap ngomel
jika saya tidak menyegerakan kebaikan. Semoga kita dimudahkan dalam jalan
menuju halal. Sakinah mawaddah warohmah kita mintakan doa pula para guruguru dan siapapun yang membaca tulisan ini.

10.

Sahabat-sahabatku dan sekaligus keluarga besar mahasiswa SPI (Sejarah
Peradaban Islam) yang berbahagia.

Sebagai rasa terimakasih kepada mereka yang telah memiliki jasa terhadap penulis.
Harapannya semoga jasa dan pengorban yang mereka berikan diganti mendapat pahala
yang baik disisi Allah. Karena hanya Allahlah sebaik-baik pemberi balasan. Sekali lagi
terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam.
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Semarang, 3 Maret 2020

Penyusun
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