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Alamat    : Jl. Mugas Dalam No. 5 Semarang. 

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar. 
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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

   Universitas Islam Sultan Agung 

 (Unissula) Semarang 

  di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi 

saudara: 

Nama : Tri Rakhmawati 

NIM : 32501200083 

Judul : Motivasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masjid di 

Kabupaten Purworejo (Perspektif Peradaban Islam) 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadikan maklum. 

 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

     Dosen pembimbing, 

 

 

             (Sarjuni, S. Ag, M.Hum) 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama : Tri Rakhmawati 

NIM : 32501200083 

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas : Agama Islam  

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil 

karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar 

kesarjanaan yang diperoleh. 

 

Semarang, 14 Maret 2016 

Saya yang menyatakan, 

 

 

(Tri Rakhmawati) 
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HALAMAN MOTTO 

 

نْ َيا َوَأْحِسْن   اَر اآلِخَرَة َوال تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
َكَما َأْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك َوال تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِفي األْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ 

 اْلُمْفِسِدينَ 
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.  

(Al-Qashash: 77) 

 

 

 

“Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu 

tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain, kerana itulah aku 

sibuk beramal shalih. Aku tahu Allah Ta’ala selalu memperhatikanku, kerana 

itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat. Dan aku tahu 

kematian itu sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal 

untuk hari pertemuanku dengan Allah.” 

Hasan Al Basri  
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