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KATA PENGANTAR 

Segala puji serta keagungan hanya semata tertuju kepada Allah SWT, yang 

telah memberikan nikmat Iman dan Islam, serta nikmat-nikmat-Nya kepada kita 

semua sebagai kaum Muslimin dan Muslimat. Kita panjatkan puji sekaligus 

memohon ampunan, pertolongan serta ridho-Nya agar hidup kita sebagai hamba-

Nya menjadi barokah dan bermakna. Sholawat dan salam semoga tetap 

terlimpahkan kepada utusan-Nya yang menjadi panutan serta uswah kita, Nabi 

Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari lautan jahiliyah menuju 

dataran ilmiyah. Berkat kemudahan yang diberikan-Nya, saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul  “IMPLEMETASI NILAI ZUHUD UNTUK MERAIH 

KEBAHAGIAAN MASYARAKAT PERKOTAAN MENURUT 

JALALUDDIN RAKHMAT” (Studi Pada Jemaah Pengajian Masjid Al-

Munawwarah Kiara Condong Bandung Jawa Barat Indonesia)  

Dengan penuh ketulusan dan rasa syukur yang mendalam kepadaMu ya Rabb, maka 

penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan rasa terima kasih bahwa skripsi 

yang penulis susun ini dipersembahkan kepada: 

1. Kepada orang tua saya Bapak Masrifa, Ibu Yeniarti, Alm Bapak Rahimi, 

nenek, kakek, uncu, bibi, etek Pi, Makdang, Makngah, adek-adek dan 

seluruh keluarga saya yang sudah memberi kasih sayang, semangat dan 

dukungan dalam menyelesaikan pendidikan s1 ini. Semoga selalu dalam 

lindungan Allah Swt. 

2. Kepada pembimbing Akademik saya bapak  Datoek Anwar Pachoe M. Pd, 

Ibu Dr. Dian Siti Nurjanah, M. Ag. Dan pembimbing secara pribadi Pak 
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Naan dan Maulani yang memberikan memotivasi dan semangat dari awal 

mengangkat judul hingga selesainya skripsi ini. 

3. Kepada Alm. Syekh Sulaiman Arrasuli, Buk Rini, Uda Darno,Ustad Bahrul 

Fadhol, Ustad Zul, Ustad Nurdin, Buk Man, dan semua guru yang mengajar 

di MTI Canduang. 

4. Kepada Keluarga baru saya yang di Bandung pertama CSSMoRA UIN SGD 

Bandung, karena kita mempunyai satu misi untuk datang ke bandung yaitu 

untuk menuntut ilmu di perkuliahan, terima kasih atas dukungannya selama 

ini. 

5. Terkhusus Tasbih Nusantaraku tiga kata untuk kalian I LOVE YOU semoga 

kita semua sukses dunia dan akhirat dan semoga kekeluargaan kita tidak 

pernah putus. 

6. Keluarga baru kedua selama di Bandung Ma’had Al-Wafa, Pak Kiyai, Buk 

Nyai, seluruh pembina, teh Eva Fauzunnisa dan semua temen-temen 

sepondok al-Wafa. 

7. Untuk keluarga Maesaroh, Memunah atau Hasim Asy’arie Daeng botto, Ika 

fatonah, Aprika, Mamadur, Dedek, Ndut angel, Ohanie, Gina, Enggin, anak 

kamar terkocak, terheboh, terima kasih atas dukungannya selama ini. 

8. Teruntuk kepada Wirman Hidayat calon imamku kelak seorang 

penyemangat, penyabar sekaligus temen seperjuangan semoga tetap selalu 

berjuang bersama hingga dalam naungan Ridhanya. Aaamiin.  

 

Bandung, 7 Agustus 2017 

Ainul Fadilah 


