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MOTTO

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 

terang. Sekiranya Allah menghendaki, ni

scaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 

kebajikan. 

(QS. Al-Maidah : 48)

Tulislah apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau tulis, maka kau akan 

sukses. Lalu kerjakanlah apa yang kau tulis dan tulislah apa yang kau 

kerjakan,  maka kau akan semakin sukses. 

 (Prof. Laode M. Kamaluddin)



vi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang dengan rahmat dan 
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semoga selalu tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga 

dan para sahabatnya yang mulia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini menemui berbagai kesulitan, namun karena rahmat Allah SWT yang 

membuat segala kesukaran menjadi mudah serta bantuan dari berbagai pihak, 

skripsi ini akhirya dapat penulis selesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 

terima kasih kepada:

1. Ibu dan ayahku tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakanku, 

memberikanku nasihat dan dukungan berupa material, moral, dan spiritual, 

serta mengingatkanku  untuk selalu dekat dengan Allah SWT dan selalu 

berusaha keras untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
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waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Ahmad Qodim Suseno, M.Ag., selaku pembimbing II, yang 

juga telah berperan besar dalam membimbing penulis. 

6. Saudara-saudaraku dikampung halaman yang telah memberikan saya 

semangat dan dukungan untuk tetap melanjutkan pendidikan. 

7. Kakak sepupuku Laode Agus Said, S.Sos.,M.AP  yang telah menyediakan 

waktu untuk berdiskusi dengan saya mengenai skripsi.

8. Adik saya, Rina, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk 

menyelesaikan kuliah, sehingga harus memilih untuk tidak kuliah di tahun 

ini. Juga tidak lupa, Yanti Risyanti Amd.Kep., yang telah banyak 

memberikan pengertian tentang kesabaran dan keikhlasan.
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9. Indah Puspita Sari, Amd.Keb., Thanks for all things that you have shared to 

me. Honestly, it makes me motivated.

10. Teman-teman Sejarah Peradaban Islam (SPI) Jilid 4, omi, Intan, Anggi, Mbak 

Khori, mbak Lilik, mbak Elly, Zuhaida, Ramilda, Elsa, Dian, Ali, Hadi, Zar, 

Fauzan, Hikmah, Dora, Teteh, Akhida, mas Yakin, dan Mbak Intan kalian 

bukan hanya kawan tetapi juga keluarga terbaik.

11. Seluruh dosen Prodi SPI: Ust. Choeroni, Ust. Qodim, Ust. Mujib, Ust. Agus, 

Ust. Supian, Mrs. Muna, Mr. Zuhri, Ust Ghofar, dll. Terima kasih atas ilmu 

yang telah diberikan, semoga dapat menjadi penerang hidup kami dan 

menjadi amal ibadah bagi bapak dan ibu.

12. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memuliakan kita semua dengan memberikan kebahagian 

di duni dan di akhirat kelak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca dari semua 

pihak. 

Tiada makhluk yang dapat menghasilkan karya yang sempurna, dengan 

segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran demi peningkatan pengetahuan dan perbaikan penulis dimasa 

mendatang.
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