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Motto
                

Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali
janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah
syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt., karena atas izinNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yaitu skripsi dengan baik. Sholawat
serta salam penulis haturkan kepada baginda nabi agung Muhammad saw, nabi
pembawa syafaat dihari akhir kelak.
Karya tulis ini berasal dari data-data yang dikembangkan sehingga dapat tercipta
karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan segenap isinya. Dengan
selesainya karya tulis ini penulis sangat berterimakasih kepada segenap pihak yang
telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, diantaranya adalah
1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Tamrin dan Ibu Ahadiyah yang senantiasa
mendo‟akan, mencurahkan kasih sayang, memberikan dorongan moral maupun
material sepanjang masa, kepada penulis selama menimba ilmu dari kecil hingga
saat ini.
2. Teruntuk orang tua kedua saya, Ibu Nyai Hj. Sri Siti Sholihah, Ustadz Choeroni,
M.Pd., Al-Hafidz, Ustadz Muh. Asmuni beserta ahlul bait Pondok Pesantren
Hidayatus Sholihin, terimakasih atas segenap bimbingan, wejangan, beserta
pembelajaran hidup sehingga penulis dapat berdiri sampai sejauh ini.
3. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam
Sultan Agung.
4. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama
IslamUniversitas Islam Sultan Agung, Bapak M. Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH
selaku Ketua jurusan Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Bapak Dr. Drs.
Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa
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dengan sabar membimbing dan mengoreksi naskah dan terimakasih untuk semua
nasehat dan pembelajarannya dari awal penulisan hingga akhir.
5. Kakak-kakak ku : kang Ja‟far, mbak Nurus, kang Muslih, kang Sikhin, kang
Aniq, dan Adek ku tersayang : Luluk dan Muna terima kasih atas semua bantuan,
perhatian dan kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis.
6. Kepada Ibu Wedyarti, selaku Kepala Desa Karangrejo serta masyarakat Dukuh
Gagatan dan Dukuh Pidodo yang telah mengizinkan dan membantu penulis
dalam penelitian.
7. Teman – teman Jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2016 dan teman – teman
Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin yang selalu support penulis hingga saat
ini, khususnya untuk rohmah, mb sofi dan azizeh yang selalu membantu hingga
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap sahabat kecilku : Ni‟mah, Nuryati, mbak Khoir, Ifa, terimakasih telah
membersamai sejak kecil hingga sekarang semoga abadi dan terus harmonis
seperti yang saat ini.
Semoga amal ibadah, usaha, dan do‟a kita bersama mendapatkan balasan terbaik
dari Allah Swt, Aamiin.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari yang
diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis
harapkan demi sempurnanya skripsi ini.
Penulis berharap semoga skripsi ini bia bermanfaat bagi penulis khususnya dan
para pembaca pada umumnya.

vii

Semarang, 1 Mei 2020
Penulis

Hanik Malihatun
30501602465

viii

