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PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Yang bertandatangan dibawh ini, saya: 

Nama   : Inten Purwasih Binti Nambra 

NIM   : 1141020031 

Jurusan/Fakultas : Studi Agama-Agama/Ushuluddin 

Alamat   : Kp Gobah RT 006/006, Desa Pantai Bahagia, 

     Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Jawa Barat. 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk 

mendapatkan gelar akademik apapun. 

2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan 

plagiasi atas karya orang lain. 

3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini sebagai hasil 

plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Tidak ada kata termulia, terindah dan terpuji bagi-Nya yang telah memberikan nikmat tak 

terhitung, semoga ucapan Alhamdulillah dapat mewakili seluruh perasaan syukurku. Dengan 

nikmat-Nya yang tak pernah henti mengalir dan menyertai hamba-Nya. Allah SWT., sehingga 

penulis dapat menyusun dam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah di Jurusan 

Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

Tak terlupa dengan dia yang telah membawa perdamaian, cahaya dan cinta diseluruh 

jagad raya ini, yang telah membawa kebenaran dan petunjuk bagi setiap manusia tanpa 

perbedaan,  Baginda Nabi Muhammad SAW., semoga sampai kepadanya rasa rindu mewakili 

lewat Shalawat dan Salam untuknya, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang insya 

Allah dapat menebar perdamaian dan cinta kasih di bumi ini. 

Dengan melalui proses yang panjang dan tak terhitung rintangan yang terlewati, pada 

akhirnya sampailah dipenghujung yang telah diperjuangkan. Penulis menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pola Hubungan Keagamaan pada Keluarga Berbeda Agama (Studi Deskriptif pada 

Keluarga T.K Beng Setio Negoro dan Madisudana). Sebagai makhluk yang diciptakan dengan 

akal pikiran dan perasaan, maka tak terlepas dari kekurangan dan kesalahan dalam prosesnya, 

penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari 

berbagai aspek. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran, penulis berharap itu dapat 

membangun dan sebagai pelajaran guna penyempurna karya ilmiaih ini dan karya-karya 

selanjutnya. 

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 

Prof. Dr. Mahmud, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

serta jajarannya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain. 

1. Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin serta jajarannya 

dalam membangun dan keterampilan kepemimpinan kepada penulis. 

2. Dr. Deni Miharja, M.Ag, Selaku ketua Jurusan Studi Agama-agama yang telah 

mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 



 

 

3. Dr. Raden Roro Sri Rezeki Waluyajati, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Studi Agama-

agama sekaligus motivator dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Drs. H. Mud’id, M.Ag, selaku pembimbing I dan Drs. Tatang Zakaria, M.Ag 

pembimbing II yang telah memluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing 

dan menuntun penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

5. T.K Beng Setio Negoro beserta keluarga dan Madisudana beserta keluarga, selaku 

narasumber dalam penelitian ini, terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu, tenaga, 

pikiran serta suguhannya, terima kasih karena telah mempersilahkan penulis untuk 

melakukan penelitian ini sampai selesai. 

6. Kepada teman-teman organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Bekasi (KAPEMASI) 

terima kasih sudah selalu mendukung dan berbagi pengalaman-pengalamannya, serta tak 

perna berhenti untuk selalu mengingatkan pulang “kami keluarga, ini rumahmu”. 

7. Dan terima kasih untuk Muhammadiyah yang sudah memperkenalkanku arti mengabdi 

kepada Ilahi. Disini saya menyadari, tentang pengabdian. Bagi saya, pengabdian adalah 

tak terbatas, tak ada pengkotakan, dari mana asalnya, dan bagaimana orangnya. 

Pengabdian memiliki wajah yang berbeda, bentuk yang beragam, hanya satu yang sama 

yaitu Karena-Nya. 

Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang tidak dapat 

disebutkakn satu persatu yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Rahmat Ilahi melimpahi kami. 

 

 

Bandung, Desember 2018 
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Sepucuk Surat Cinta… 

Dalam segala hal, dalam kehidupan, bahwasannya kita tidak bisa melakukan segala hal 

sendirian. Tak terlepas karya ilmiah yang penulis telah selesaikan, ada uluran tangan yang selalu 

siap menarik dan membuat penulis berdiri lebih mudah, ada pundak yang siap menysongong 

ketika penulis kelelahan, dan selalu ada inspirasi ketika penulis dalam keadaan kebingungan dan 

putus asa.  

Kepada kedua orang tuaku, ayah-ibunda terkasih, sumber kekuatan dan kepercayaan. 

Engkau adalah alasan syukurku yang tak pernah cukup hanya diungkapkan oleh lisan, lebih dari 

tulisan, puisi yang tak pernah selesai kutulis. Bagiku, ucapan terimakasih saja tak pernah cukup, 

sebanyak apapun itu. Engkau melebihinya. Pa., putrimu sudah dewasa. Terkhusus karya ilmiah 

ini kupersembahkan untukmu, agar engkau bisa merasakan betapa menyenangkannya perbedaan, 

dan kebahagiaan bukanlah dicari, namun diciptakan. Mari kita ciptakan kebahagiaan itu dengan 

perdamaian, tapi sebelum itu mari kita terlebih dulu berdamai dengan diri sendiri. 

Adiku tersayang Indah Mei Silviani Sagita, nama terpanjang selama peradaban dalam 

keluarga hehe, aku tidak akakn mengucapkan terima kasih kepadamu, tapi kepada Allah-lah, 

karena-Nya, engkau diciptakan dan hadir ditengah-tengah keluarga. Engkau melengkapiku 

sebagai seorang perempuan. Tidak hanya buat dan percaya, darimu aku belajar menjadi pribadi 

yang tidak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik. Tapi, I LOVE YOU. SO MUCH. 

M. Agil Aldiansyah, my little angel, Fatir, Kakak Fiqah dan Dedek Hana. Kesayangan 

tante, setiap malam dan siangku selalu diisi bayangmu yang mungil. Terima kasih Allah, banyak 

terima kasihku, sudah kubilang tidak akan pernah cukup hanya sekedar ungkapan terima kasih, 

terlebih kedatangannya yang riang hadir membuatku selalu belajar menjadi seorang tante dan 

ibu, menyadarkanku untuk ingin selalu menebar cinta dan kasih sayang bukan hanya kepada 

sikecil, tapi juga kesemua orang. 

Kakak-kakakku, yang telah memberikanku banyak hal-hal baru yang kupelajari dan 

diajarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tangan yang selalu terulur dan siap 

menerima keluh kesah adik-adiknya. Segala bantuan yang senantiasa dating dan memudahkan. 

Semoga kalian dan keluarga selalu tercurah limpah kasih sayang-Nya. 

Teman-temanku yang telah memberikan dukungan maupun yang menjatuhkan, aku ingin 

menjadi pribadi yang cerdas, tapi tidak hanya cerdas, aku juga ingin menjadi pribadi yang penuh 



 

 

kasih sayang, yang mudah mengucapkan maaf dan mudah memberikan maaf, peduli dan selalu 

berterimakasih. 

Untukmu inspirasiku, ibu Dra. Erni Isnaeniah, M.Si. terima kasih banyak sudah siap 

mendengarkan keluh kesahku, terima kasih banyak sudah menguatkan dan selalu 

menyadarkanku tentang banyak hal, khususnya menyadarkanku untuk menjadi perempuan yang 

tangguh, yang harus menghargai diri sendiri. 

Kepada yang terkasih Aldair Imaduddin, mencintaimu bukanlah hal termudah namun 

juga bukan hal tersulit seperti yang selalu menghantuiku. Banyak hal yang kau ajarkan, dari 

sikapmu, Bentuk cinta yang tidak selalu kumengerti, kerumitanmu dalam berpikir Tapi lucunya, 

disampingmu selalu menyenangkan. Terima kasih banyak untuk telinga yang selalu 

mendengarkan cerita-cerita anehku, tenaga yang selalu kau kuras, perlindunganmu, kehadiranmu 

setiap kali kubutuh, engkau membuatku lebih mudah. Terima kasih sudah hampir 

menyempurnakan ceritaku. Perjalanan kita masih panjang bang, tapi percayalah, sepanjang 

apapun perjalanan itu kita bisa melewatinya dengan sabar dan penuh cinta, karena kita tidak 

sendiri. Adek butuh kamu bang, adek yakin, abang juga butuh adek. Untuk melengkapi ceritamu. 

Dan Bandung.. 

terima kasih sudah menjadi jatuh bangunnya cinta. 

 

 

 

 


