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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

 Segala puji bagi Allah عزوجل, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص , keluarga, 

shabat, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka hingga hari Kiamat. 

 Puji syukur saya panjatkan kepada Allah subhanahu wa Ta’ala atas segala 

karunia, kesehatan, kemampuan, dan kesanggupan sehingga atas izin-Nyalah 

penulis mampu melalui proses studi dan akhirnya Tesis ini bisa dirampungkan. 

Namun demikan, dalam upaya penyelesain tesis ini. Penulis banyak mendapatkan 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya moril maupun 

materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas 

semua bantuan tersebut. 

 Dengan selesainya tesis ini, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan 

yang tulus penulis persembahkan kepada: 

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P , selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng., Ph.D., P. Eng. IPM, selaku Direktur 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Dr. Muh. Samsudin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Magister Studi 

Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

4. Prof. Dr. M. Azhar, M.Ag.  dan Dr. Aris Fauzan, M.A. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktunya  untuk memberikan saran, 

masukan, pengarahan dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis 

selama proses penyusunan tesis ini. 

5. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Mappiasse dan Ibunda Hj. 

Rabiah, serta Istriku  dan anak-anakku tersayang yang selalu mendoakan, 

memberikan dukungan moril maupun materi serta rela berkorban tenaga 

dan pikiran, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. 
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6. Segenap Dosen Program Studi Magister Studi Islam yang telah berkenan 

dan  ikhlas memberikan  ilmu dan keteladanan kepada penulis untuk tetap 

semangat menuntul ilmu dan mengembangkan keilmuan Islam. 

7. Segenap Staff Tata Usaha Magister Studi Islam atas dukungan dan 

pelayannya yang ikhlas selama penulis menempuh studi di Pascasarjan 

Magister Studi Islam. 

8. Segenap teman-teman seperjuangan  mahasiswa Magister Studi Islam, 

terkhusus angkatan 2015 dan 2016 yang telah memberikan dukungan dan 

berbagi pengalaman dan ilmu kepada penulis. 

9. Semua pihak yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyusun 

tesis ini sampai selesai yang tadak dapat penulis sebutkan satu persatu 

namanya. 

Atas segala kebaikan mereka, penulis sangat berhutang budi, hanya doa  yang 

dapat mengiringi ketulusan mereka, semoga pengorbanan yang mereka berikan 

mendapat balasan yang tak terhigga dari Allah subhanahu wa Ta’ala dan semoga 

Allah mengumpulkan kami di surganya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 

sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

       Yogyakarta, 21 Juli 2020 

        Penulis  

 

 

        Musmuliadi, S.H.I 

        NIM. 20151010057 









  PEDOMAN TRANSLITERASI

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ‟ B be ة

 Tâ‟ T te ت

 Sâ Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D de د

 Zâl ẓ zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ‟ ȓ er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض

 
 

 

x 



 

 
 

 tâ‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L „el ل

 Mîm M „em م

 Nûn N „en ى

 Wâwû W W و

  ٍ  hâ‟ H Ha 

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis Mutaʻaddidah ةدّ   دتعه

 Ditulis ‘iddah ع  دة

 

C. Taʻ Marbūtah di akhir kata 

 

1. Bila dimatikan tulis h 

 

 Ditulis Jamāʻah توبعج

 Ditulis Jizyah تجس  

 
 

 

xi 



 

 

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis Karāmah al-auliyāʼ اانىًلءت كراه

 

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri رطفلا ةبزك

 

D. Vokal pendek 

 

      ّ    Ditulis A 

    ّ    Ditulis I 

    ّ    Ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

 

1. Fathah + alif 

 تجبهم  

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

2. Fathah + ya‟ mati 

 ت سً

ditulis 

ditulis 

Ā 

tansā 

3. Fathah + yā‟ mati 

ن  كر 

ditulis 

ditulis 

Ī 

karīm 

4. Dammah + wāwu mati 

 ضروف

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūd 
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F. Vokal rangkap 
 

1. Fathah + yā‟ mati 

كن  ّ  ب 

ditulis 

 
ditulis 

Ai 

 
bainakum 

2. Fathah + wāwu mati 

 قىل

ditulis 

 
ditulis 

Au 

 
qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis A’antum أأًتن

 Ditulis U’iddat أعدث

 Ditulis La’in syakartum نئي شكرتن

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 

 Ditulis Al-Qur’an انقرأي

 Ditulis Al-Qiyas شبّ  قلا

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan

hurus 

 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) 

nya 

 

 ’Ditulis As - Sama انسىبء

 Ditulis asy- Syams ااشىص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya 

 

 Ditulis Zawi al-furūd ذو الفرود

 Ditulis Ahl as-Sunnah ةناس لاه

 


