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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT,  atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kepada penulis, serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Fakultas Agama Islam jurusan Ahwal Asy-Syahsiyyah 

di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menenmui kesulitan dan 

hambatan, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, 

maka peneliti mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat penulis bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Anis Malik Thoha, Lc, MA. P.hd , selaku rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang beserta para wakilnya. 

2. Bapak Drs. Muhammad Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan 

Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ijin penelitian kepada 

peneliti dan dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, 

mengarahkan, serta memberikan dukungan kepada peneliti selama proses 

perkuliahan berlangsung. 
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3. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH., selaku kajur jurusan 

Syari’ah  

4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S,Ag, MA selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia membimbing peneliti dengan sangat sabar, penuh ketelitian dan 

kejelian dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, 

motivasi, serta kritik dan saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA selaku tenaga 

pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

bagi peneliti selama menuntut ilmu.  

6. Bapak dan Ibu Staff  Tata Usaha dan seluruh Karyawan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan 

dan kerjasamanya selama ini.  

7. Keluarga penyusun, Bapak dan ibu yang senantiasa memberikan do’a, 

nasehat, serta memberikan semangat dan dukungan baik berupa materi, 

moral, dan spiritual yang tidak terbatas untuk kelancaran dan kesuksesan 

peneliti.  

8. Teman-teman syari’ah angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan 

dan motivasinya. Terimakasih atas waktu, cerita, kenangan, waktu dan 

pengalaman berharga yang telah kalian bagi pada penyusun. 

9. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas perhatian dan 

kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 
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Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa 

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Penyusun berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

 

Semarang, 20 Juli 2017 

Penyusun, 

 

 

Muhammad Choiron 
NIM: 30501202472 
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