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MOTTO 

 

 

The Man Without Ambation Like Bird Without Wings 

& 

I Can If I Think I Can 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

TERUNTUK KELUARGAKU TERCINTA YANG PALING 
BERHARGA DI DUNIA  : 

 Ayahanda Alm. H. Usman 
 Ibunda Hj. Samuria 
 Nenek tersayang yang selalu kurindukan 
 Kak’ Nursanti Dewi Usman 
 Kak’ Nurmidah Seprianti Usman 
 Kak’ Syamsuddin Usman 
 Kak’ Julianti Isma Sari Usman 

Terimakasih telah memberikan cinta kasih yang sangat berharga dari 
ananda kecil hingga dewasa .... 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat beriring salam juga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah banyak berkontribusi besar terhadap 

kemajuan dunia khususnya bagi umat Islam. 

Skripsi ini berjudul “Pluralisme Agama Menurut Pemikiran Dr.Hamid 

Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan do’a 

dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan dan bimbingan, yaitu kepada : 

1. Ummi tersayang, Hj.Samuria. yang selalu menyemangati ananda dikala 

ananda sedih dan putus asa, yang selalu memaksa diri ananda untuk menjadi 

lebih baik, yang selalu mendukung segala kegiatan ananda, dan yang paling 

utama adalah yang telah memberikan ananda kasih sayang yang sangat 

membuat ananda bahagia dari kecil hingga dewasa. You are my everything 

mom, i love you so much. 
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2. Bapak, Alm. H. Usman. Yang telah berusaha memberikan yang terbaik untuk 

keluarga, yang selalu ada dihati ini dan tetap menjadi lelaki hebat pertama 

yang takkan tergantikan. 

3. Kak Santi, Kak Mida, Kak Edi dan Kak Isma. Kakak-kakak tersayang yang 

selalu menyemangati dan menyayangi adinda serta menjadi qudwah hasanah 

bagi adinda untuk tidak pernah lengah dalam menjalani kehidupan selama 

menjadi anak rantau di pesantren dan di Semarang. 

4. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung H. Anis Malik Thoha, M.A, 

Ph.D. Allahu yubarik fi umrik 

5. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, terimakasih atas kesempatan yang telah 

diberikan kepada saya, semoga menjadi amal jariyah yang tak pernah putus. 

6. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung. 

7. Kepada Bapak Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I selaku Dosen pembimbing 

penulisan skripsi ini yang mana telah memberi masukan, kritikan, dan saran 

serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini serta telah 

memberikan kesempatan yang sangat bermanfaat bagi penulis yaitu menjadi 

salah satu mahasiswa double degree angkatan 2013.  

8. Kepada Bapak H. Supian Sauri, Lc., M.Ag, selaku Wali Dosen, penulis 

mengucapkan terimakasih telah menjadi wali Dosen penulis selama penulis 

menjadi mahasiswa Sejarah Peradaban Islam, yang mana telah memberikan 

dan mengajarkan banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi 

kehidupan penulis yang akan datang. 
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9. Kepada Al-Ustadz, Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil selaku 

narasumber skripsi ini, terimakasih banyak telah memberikan waktu dan ilmu 

yang sangat bermanfaat bagi penulis mengenai pluralisme agama dan 

memberikan buku yang sangat berharga dalam pembuatan skripsi ini.  

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam, khususnya jurusan Sejarah 

Peradaban Islam yang telah memberikan berbagai ilmunya kepada penulis. 

11. Bapak   dan   Ibu   staf   administrasi   Fakultas   Agama Islam, yang telah 

dengan ikhlas dalam urusan administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian 

skripsi ini. 

12. Teman-teman terbaik Alumni Gontor Putri 4 Kendari, Rifka Annisa Apriana, 

Khaeriah, Amalia Dwi, Andi Nur Hikmah, Mufti Maulid dan Awlyani Sabila. 

Terimakasih karena kalian telah hadir menemani dan memberi semangat 

selama kita semua jauh dari keluarga.  

13. Annisa Nurdiassa, Siti Marwah Hussein, Ainul Jannah yang selalu ada 

disetiap penulis ingin refreshing di Jogja. 

14. Ustd. Sukma Pratama, yang telah membantu banyak selama penelitian di 

Gontor dan Universitas Islam Darussalam, sehingga memudahkan dalam 

pengumpulan data selama penelitian di Gontor. 

15. Teman-teman seperjuangan selama 6 tahun di Gontor Putri, Marhalah  

Idealist Leader dan Rainbow After Rain. Terimakasih telah memberikan 
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penegmbangan ilmu Psikologi dan semua pihak yang terkait. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

  Semarang,  15 Februari 2017 

 

 

       Wahyuni Usman 
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