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MOTTO 

 

                                      

                      

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (QS. 3:191) 
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KATA PENGANTAR 

 

ْٓ ُشُشٚسِ  ِِ َُٔؼُٛر تِالِلِ  َٚ َْٔغرَْغفُِشُٖ،  َٚ َْٔغرَِؼ١ُُٕٗ  َٚ َْٔشُىُشُٖ  َٚ ُذُٖ  َّ ، َْٔس َٓ ١ ِّ ٌَْؼاٌَ ُذ لِِلِ َسبِّ ا ّْ ٌَْس إٌَِا، أَ َّ َاِخ أَْػ ْٓ َع١َِّ ِِ َٚ ْٔفُِغَٕا  ْٓ  أَ َِ

ْزَذُٖ ٢ َشِش٠َْه  َٚ ْْ ٢ إٌََِٗ إَِّلَّ هللاُ  َٞ ٌَُٗ. أَْشَُٙذ أَ ًْ فََلَ َ٘اِد ْٓ ٠ُْعٍِ َِ َٚ  ٌَُٗ ًَّ ِع ُِ ِْٙذهللاُ فَََل  ًذا َػْثُذُٖ ٠َ َّّ َس ُِ  َّْ أَْشَُٙذ أَ َٚ  ،ٌَُٗ

ػَ  َٚ ٍذ  َّّ َس ُِ ًِّ َػٍَٝ َع١ِِّذَٔا  َُّ َص ُ َّٟ تَْؼَذُٖ، أٌٍََّٙ ٌُُٗ َّلَ َٔثِ ْٛ َسُع َُ ٌََٕا إَِّلَّ َٚ ٍْ ا َوث١ًِشا. ُعْثَسأََه َّلَِػ ًّ َٓ ذَْغ١ٍِ ِؼ١ َّ ِٗ أَْخ َصْسثِ َٚ  ِٗ ٍَٝ أٌَِ

ا تَْؼذُ  َِّ ، أَ ُُ ٌَْسِى١ ُُ ا ٌَْؼ١ٍِ َْٔد ا رََٕا إََِّٔه أَ ّْ ا َػٍَّ َِ  

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat, rahmat, taufiq serta 

inayahNya penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang dengan lancar. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pembawa perubahan, nabi besar 

Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabatnya, moga-moga kita 

termasuk golongan ummatnya yang diberi syafaatnya di hari persaksian nanti. 

Penulis begitu menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini 

banyak sekali menemui kendala. Namun berkat bantuan, bimbingan serta kerjasama 

dari berbagai pihak dan pertolongan dari Allah Swt setiap kendala yang dihadapi 

sedikit demi sedikit bisa teratasi. Oleh karenya penulis menyampaikan banyak-

banyak bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak. terkhusus kepada Bapak 

Drs. Ahmad Yasin Asy’ari, SH., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan banyak sekali dukungan, motivasi, arahan-arahan, dan bimbingannya 

yang sangat berharga kepada kami selama menyusun skripsi. Selanjutnya ucapan 

terima kasih kami sampaikan pula kepada : 

1. Bapakku, Anas Samsuri dan ibuku, Arifah, yang telah memberikan suntikan 

semangat lewat do’a-do’a mereka yang selalu dipanjatkan dengan tidak 

mengenal waktu untukku, terima kasih pak, bu. Untuk adik-adikku, Lubnah, 

Nabilah, dan Abdul Malik  salam kangen untuk kalian dik. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M.Lib. Dekan Fakultas Agama Islam 

beserta jajarannya yang telah memberikan hal-hal positif untuk kemajuan 

fakultas. 
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3. Bapak Anis Tyas Kuncoro S.Ag., MA. selaku Kepala Jurusan Syari’ah yang 

telah memberikan banyak sekali arahan untuk kami. 

4. Pengadilan Agama Sumber, terutama sekali untuk pak mumu selaku Kepala 

Panitera PA Sumber, Bapak Eko, Mas Dedy dan A’ Yono yang telah membantu 

kami dalam proses penelitian serta memberikan support yang luar biasa kepada 

kami. 

5. Kawan-kawan LBH Lindu Aji, Bung harir, Bung Toni, Bung Surya, Bung Arul, 

Mas Doni, Mas Eza, dan Mas Febri yang selalu memberikan pencerahan buatku. 

6. Kawan-kawan Kepengurusan LKM Periode 2012-2013, Tobil, timbul, gandung, 

boim, muney, sandili, unun, gogon dan bicuk. Salam sejahtera untuk kalian 

semua kawan. 

7. Kawan-kawan UKM LKM-SA terima kasih, tanpa kalian aku hanya seorang 

penyendiri yang kaku. Tetap berjuang untuk mewujudkan impian menjadi 

pioneer organisasi yang bergerak di bidang Literasi dan Pers. 

8. Kawan-kawan SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) tetap berjuang untuk 

mewujudkan pembebasan melawan imperialism. 

9. Kawan-kawanku, Andi, yus, aca, dan ocin, terima kasih buat diskusi-diskusi 

yang luar biasa serta menginspirasi. 

10. Sholihatur Riyadloh, terima kasih sudah begitu telaten meladeniku dan maaf 

selalu merepotkanmu. 

11. Dan semuanya pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas bantuan dan do’a kalian. 

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dan ketulusan para pihak 

yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamin. 

Penyusun, 

 

Iqbal Ni’amullah 


