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MOTTO

“Meloke ujar iku kudu santosa ing budi teguh sarta sabar tawakal leganing ati Iku den
awas den emut den memet yen arsa momot”
(Pengetahuan itu akan jelas di pahami, apabila disertai dengan tekad yang bulat serta
teguh, sabar dan ikhlas lahir batin untuk mempelajarinya, maka dari itu awas dan ingat-ingatlah ,
apabila akan mempelajari suatu pengetahuan, hendaknya ditimbang dengan seksama). 1
“KGPAA Mangkunegaran IV, Serat Wedhatama pupuh gambuh: 25”
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Sastrowardojo, Wedhatama Makna Dan Artinya

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah Swt tiada harapan dan mimpi yang dapat mencapai pada
perwujudannya kecuali Allah telah memeluk dan merestui harapan tersebut. Maka hanya kepadaNya segala ikhtiar disandarkan pada keagungan nama-nama-Nya. Sholawat serta salam semoga
terlimpahkan semoga terlimpah sepanjang masa kepada Nabi Muhammad Saw sang junjungan
yang senantiasa menjadi teladan sepanjang masa serta sang kota ilmu yang kapasitas,
spiritualitas dan akhlaknya menjadi inspirasi bagi umat manusia.
Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Serat Wedhatama” disusun
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas
Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dapat
terselesaikan berkat bantuan baik berupa pikiran dan tenaga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.

Bapak Dr. Anis Malik Thoha, MA, P. Hd selaku rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

2.

Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus dosen pembimbing yang
telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi
ini dapat terselesaikan.

3.

Bapak Drs. H. Ahmad Rohani, HM., M.Pd selaku dosen wali yang telah
mengarahkan penulis dalam studinya.

4.

Bapak dan ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam
Sultan Agung Semarang yang telah mendidik serta mengajarkan berbagai ilmu
pengetahuan.

5.

Bapak dan ibu staf perpustakaan Fakultas Agama Islam dan Universitas Islam
Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.

6.

Ayahanda serta ibunda tercinta dengan kasih sayangnya yang luas bak samudera
sehingga dapat mengantarkan penulis kedepan gerbang kegemilangan. Adikadiku tercinta Ahmad Sabik Asikin dan Maftukhatul Aula, semoga kalian dapat

meniti perjalanan yang menyenangkan dalam hidup kalian. Jangan pernah putus
asa terhadap derita kemiskinan, kebodohan, asal mau mencari ilmunya, disitulah
kalian akan menemukan yang sejati. Dan seluruh keluarga besar Bani Surya dan
Bani Sa’imun penulis ucapkan terima kasih.
7.

Untuk keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Agama
Islam Sultan Agung. Teruntuk seniorku di Himpunan yang telah memberikan
banyak pengalaman berharga penulis ucapkan terima kasih.

8.

Ibu Ny.H. Khoiriyyah Thomafy beserta keluarga, penulis mengucapkan banyak
terimakasih atas segala keluasan ilmu dan pengalaman berharga.

9.

Saudara Bayun Marsiwi selaku pustakawan di Perpustakaan Rekso Pustoko Pura
Mangkunegaran Surakarta sekaligus pegawai alih aksara dan alih bahasa atas
pelayanan dengan kualitas terbaiknya.

10. Teruntuk yunda Miftakhus Sa’adah, terimakasih untuk kesetiaan menemani
penulis menyusuri setiap sudut kota Surakarta. Di HMI kita lebih dari saudara,
seperjuangan membangun kota tua.
11. Teruntuk kalian Blok C Gengs (Mbak Purna, Mbok Ida, Hajah Enchup, Ima,
Retno, dan Kity) tempat rumpi suka duka setiap rentetan peristiwa dalam
kehidupan penulis.
12. Adik-adiku di kamar At-Taubah yang ta bisa penulis sebut satu persatu, yang
telah membakar kehidupan penulis dengan semangat yang membara.
13. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi
ini.
Semoga jasa-jasa mereka semua mendapat ridha Allah Swt.

