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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Dengan mengucap Alhamdulillah atas rahmat, ni’mat, pertolongan dan 

karunia yang telah diberikan-Nya yang tak terhingga. Sehingga dengan segala 

keterbatasan dan upaya akhhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa 

shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta 

keluarganya, sahabat, dan kepada pegikutnya yang berjuang mengembangkan 

ajarannya.  

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan magister Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung. Tesis ini berjudul “Riyadhah di Makam  Wali (Studi  Pengalaman 

Keberagamaan Para Salik Di Makam Shaikh Abdul Muhyi Pamijahan 

Tasikmalaya)”  

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada 

Bapak Dr. H. Bambang Qomaruzzaman., selaku pembimbing utama dan 

pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama ide-

ide brilian beliau yang sangat mudah dicerna dan mudah diaplikasikan. dan Ibu Dr. 

Yeni Huriani, M. Hum selaku pembimbing I yang berdedikasi untuk kemajuan UIN 

semoga Allah membalas dengan yang sama dan lebih dalam hidup. 

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tidak 

terlibat secara langsung, namun memberikan dampak positif dengan jabatan dan 

eksistensinya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung atau dalam kehidupan sehari-

hari penulis dan beberapa pihak yang memang terlibat secara langsung dalam 

proses penyelesaian dan kehidupan penulis:  

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung;  

2. Dr. H. Ahmad Fathonih, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;  



 

 

3. Prof. Dr. Supiana, M. Ag selaku direktur Pascasarjana, Dr. H. Ajid Thohir, 

M. Ag selaku Wakil Direktur I, Dr. Ahmad Hasan Ridwan, M. Ag, selaku 

Wakil Direktur II, Dr. Mulyana, Lc., M. Ag selaku Wakil Direktur III. 

4. Dr. Rifki Rosyad, MA Selaku Ketua Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung;  

5. M. Taufik Rahman, Ph. D Selaku Sekretaris Prodi S2 Studi Agama-Agama 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung;  

6. Seluruh dosen Prodi S2 Studi Agama-Agama dan staff yang telah 

membekali ilmu selama masa perkuliahan dan banyak membantu dalam 

proses penulisan. 

7. Ibuku dan Bapakku Tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnya dan 

selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat 

dukungan doa dan finansial pada penulis;  

8. Istri terkasih Dena Litami, S. Si yang penyabar dan pengertian, mudah-

mudahan Allah tambahkan rezeki dan anugrah untuknya di dunia dan di 

akhirat kelak begitu juga untuk kedua anak tercinta Dhiya Fariha dan Kavin 

Munawwir yang kelak menjadi orang-orang penting dan berguna bagi 

agama dan masyarakat lebih dari kedua orang tuanya. 

9. Kakak kandung satu-satunya M. Aqil Azizy dan keluarga yang masih 

mengijinkan kredit Rokok dan berbagai kebaikan lainnya, begitupun adik-

adik M. Sofwan Abdul Matin dan M. Al Alim Murtadho yang terganggu 

ketenangannya selama penulis menyelesaikan karya ini, Salsabila 

Muthmainnah, Ubaydillah Syukri, dan si Bungsu Salimatul Mardhiyyah 

mudah-mudahan Allah memberikan jalan akademik dan jalan hidup yang 

lebih baik.  

 

10. Keluarga besar Religious Studies 2018 yang telah berjuang bersama-sama 

dan telah menjadi keluarga bagi penulis, baik yang lulus bersama ataupun 

yang terhalang takdir dan finansial Sahabat Jenjen Zainal Abdin, Eko Agus 

Purwanto, Habib Hanafi untuk menunda kegiatan akademiknya mudah-

mudahan Allah memberikan jalan kemudahan dikemudian hari. Semoga 



 

 

impian, cita-cita dan harapan kita semua tercapai. Aamiin; dan teruntuk 

teman yang paling ikhlas dalam berjuang M. Syarifuddin yang beruntung 

telah meninggalkan kefanaan dunia menuju keabadian ukhrawi sebelum 

sempat siding munaqasyah semoga semua kebaikan hidupnya menjadi jalan 

kemudahan baginya di akhirat sana. Lahu wa lanaa al fatihah. 

11. Begitupun semua responden dan sahabat-sahabat Riyadhah di Pamijahan 

yang akrab dalam waktu singkat, bercanda dan tertawa seakan sodara dekat, 

saling menjaga dan menasihati sebagai sahabat semua cita, asa dan harap 

yang telah diperjuangkan dengan jalan spiritual semoga Allah mewariskan 

kepada kita, kesolehan, keilmuan dan ketakwaan Waliyullah Kanjeng 

Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan.  

12. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darussalam Bandung 

Barat semoga Allah istiqamahkan di jalannya dan Allah luaskan Rizkinya. 

Bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna, mohon maaf atas 

segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini masih jauh 

dari  kesempurnaan, baik dari materi maupun tata bahasanya. Karena hal 

tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati bersedia menerima kritik dan saran dari 

pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir 

kata, semoga semua amal yang telah mereka berikan kepada penulis 

mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis juga berharap 

semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada 

umumnya. Aamiin.  

 لي ولنا في درجات االخرة –وهللا يقضي بهبات وافرة 

 وهللا الموافق الي أقوم الطريق
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