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HALAMAN NOTA PEM BIMBING

Semarang, 05 Maret 2020
Nama
Alamat
Lampiran
Hal

: Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I
: Tlogosari
: 2 (dua) Eksemplar
: Naskah Skripsi
NOTA PEMBIMBING

Kepada

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

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara
Nama
: Sabir Rosidin
NIM
: 32501600187
Judul
: Ikhwanul Muslimin: Pemikiran dan Pergerakan
Sosial-Politik Islam Abad 20 di Mesir
Mohon untuk dimunaqosahkan
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.
Dosen Pembimbing

Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I
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MOTTO
“Menghargai

orang lain dengan itu kita akan dihargai”
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DEKLARASI

v

KATA PENGANTAR
Assalamulaikum. Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi sang pemilik
alam semesta, sang raja dari segala raja, sang desainer ulung, yang mendirikan langit
tanpa tiang, menjadikan planet-planet beredar pada porosnya, memberi kehidupan
kepada seluruh makhluknya, memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga atas
dasar rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
tepat waktu. Sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda mulia
rasulullah Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya, sehingga para sampahsampah jahiliyyah itu hilang dimuka bumi. Dan semoga kita semua mendapatkan
syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.
Tahapan penulisan skripsi ini dimulai dari persiapan dengan menganalisis
permasalahan, mengajukan judul, dan bimbingan lalu melakukan revisi jika
diperlukan. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan
skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan
rasa terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak diantaranya:
1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo
Setiyawan, M.T., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang, Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib.
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. H. Kurdi Amin, M.A
dan sekarang sudah digantikan oleh bapak H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd. yang
memberikan banyak bimbingan dan motivasi selama masa kuliah.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.S.I selaku dosen pembimbing yang
telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu serta memberikan ilmunya dalam
membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen program studi Sejarah Peradaban Islam Unissula yang telah
banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan tuntunan selama penulis
menimba ilmu di program studi Sejarah Peradaban Islam Unissula Semarang.
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6. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak Mahmud dan Ibu Masitah yang telah
mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selalu
memberikan motivasi untuk memperkuat diri, memberikan do’a-do’a terbaiknya
kepada penulis. Kepada adik-adikku Al-Farisin dan Ifa Dwi Firsadah yang
membuat penulis bertekat untuk dijadikan contoh oleh mereka. Sehingga penulis
sangat bangga telah menyelesaikan gelas sarjana yang kedua kalinya ini.
7. Kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) penulis ucapkan
banyak terimakasih atas kesempatan menerima beasiswa double degree yang
luar biasa ini. Sungguh ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggan bagi
penulis. Juga kepada seluruh pegawai YBWSA saya ucapkan terimakasih atas
dukungan dan diberikannya kesempatan bagi penulis untuk membuat skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman double degree SPI angkatan 7, penulis mengucapkan
banyak terimakasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini.
Terimakasih kepada mantan ketua HMJ SPI teman saya Hanik Mas Una,
S.Pd.,S.Hum, atas kerjasamanya selama ini, dan kepada seluruh teman-teman
SPI, saya ucapkan terimakasih.
9. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Nurbaiti Muharram, S.HI. (BS) atas
dukungannya

dan

selalu

menyemangati

penulis

untuk

cepat-cepat

menyelesaikan skripsi ini.
Sebagai manusia yang doif penulis menyadari masih banyak kekurang dan
kelemahan dalam penulisan ini. Maka, kritikan dan saran sangat diharapkan oleh
penulis untuk menyempurnakan penulisan ini. Harapan penulis semoga penelitian
ini bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat yang cinta akan ilmu
pengetahuan, Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Semarang, 05 Maret 2020
Penulis

Sabir Rosidin
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