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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 : Rifqi Muslim Khilmi 

NIM : 32501600184 

Judul : Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Pesantren di Tanah Jawa 

(1901-1942 M) 

Mohon untuk dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dosen Pembimbing 

 

 

Ahmad Mujib, M.A. 

NIDN: 0625078002 
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MOTTO 

 

اَْشِهدُْوا ذََوْي   فَِا ذَا بََلْغَن اََجَلُهنَّ فَاَ ْمِسُكْوهُنَّ بَِمْعُرْوٍف اَْو فَا ِرقُْوهُنَّ بَِمْعُرْوٍف وَّ

 ِ ْنُكْم َواَ قِْيُموا الشََّها دَةَ لِِلٰ يُْؤِمُن بِا لِٰلِ َوا ْليَْوِم  ٰذ ِلُكْم يُْوَعُظ بِٖه َمْن َكا َن  ۗ   َعدٍْل م ِ

ِق ّٰللٰاَ يَْجعَْل لَّٗه َمْخَرًجا ۗ   اْْلٰ ِخرِ  ۗ   َوَمْن يَّـتَـّ   

يَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َْل يَْحتَِسبُ  ِانَّ ّٰللٰاَ بَا ِلُغ   ۗ   َوَمْن يَّتََوكَّْل َعلَى ّٰللٰاِ فَُهَو َحْسبُهٗ  ۗ   وَّ

ِلُكل ِ َشْيٍء قَدًْرا قَدْ َجعََل ّٰللٰاُ  ۗ   اَْمِرهٖ   

Artinya : 

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka 

rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara 

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 

Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada 

Allah dan hari Akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 

akan membukakan jalan keluar baginya,". 

“dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksan akan urusan-

Nya. Sungguh, Allaj telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. 

 (QS. At- Talaq 65 : Ayat 2-3) 
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DEKLARASI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

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. 

 

Semarang, 25 September 2020 

Penulis 

 

 

Rifqi Muslim Khilmi 

NIM. 32501600184 
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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas limpahan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Sejarah Perayaan Maulid Kanzus Sholawat dan Peranannya dalam 

Pengembangan Kebudayaan Islami” ini. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat sang pembawa 

risalah, Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya 

kelak di hari akhir. 

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil terselesaikan 

tanpa pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan tanpa pamrih 

memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan 

hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., 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 Pembimbing yang telah 

mencurahkan sedikit waktu serta ruangnya untuk membimbing penulis 

menyelesaikan skripsinya di tengah-tengah jadwal kesibukannya. 



4. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali 

berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas 

agama Islam UNISSULA Semarang. 

5. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakulatas, yang telah memberikan 

layanan kepustakaan yang diperluan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Kedua Orang tua tercinta, Bapak H. Umar Salim dan Almarhumah Ibu Hj. 

Mudrikah, terimakasih ayahanda atas segala dukungan dan keluangan 

waktunya untuk selalu mendoakan anak bungsunya yang nakal ini. Meskipun 

saat ini ibunda sudah berpulang, penulis yakin ibunda tetap tersenyum melihat 

anaknya berhasil menyelesaikan studi ini. 

7. Kakak kandung serta kakak ipar, yang selalu mendukung adiknya bisa 

menyelesaikan studinya, meskipun gengsi untuk mengungkapkannya. 

8. Teman-teman prodi Ilmu Komunikasi Unissula 2015, atas semua kehangatan 

pertemanan yang dinamis. Penulis berharap bisa memiliki teman seperti kalian 

lagi. 

9. Teman-teman Prodi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2016, yang sudah 

banyak mendukung serta membantu penulis mengebut skripsi ini. Terutama 

kepada Putri serta Fajar yang sedikit banyak telah memberi motivasi, untuk 

pantang menyerah menghadapi skripsi ini. Juga kepada Binti serta Khawaji 

yang langsung turun tangan mengarahkan penulis untuk membuat karya tulis 

yang terbaik. Penulis merestui jika kalian hendak menikah. 



10. Keluarga besar QLQ, sebuah keluarga yang penulis temukan setelah 

menempuh bangku kuliah. Irwi, Ayunda, Cahyo, Dimas, Lelak, Indra, Verial, 

Anna dan juga Figa yang turut menjaga penulis untuk terus tersenyum. 

11. Kangmas Aziz Sensei, selaku suri tauladan terbaik mahasiswa program studi 

Sejarah Peradaban Islam, yang telah mengarahkan penulis untuk mengambil 

judul yang menarik ini. 

12. Syaharbanu Millati, teman yang telah memberikan banyak dukungan kepada 

penulis, saat penulis terpuruk enggan menyelesaikan skripsi ini. 

13. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain do’a dan semoga 

amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan imbalan yang 

setimpal. Akhirnya penulisberharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat 

menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin. 

Semarang, 25 September 2020 

Penulis 
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