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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT.

Tuhan yang Maha Esa yang memiliki keagungan dan kesempurnaan yang

menciptakan langit dan bumi sekaligus penguasa alam semesta serta

isinya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi

Muhammad SAW. keluarga serta sahabat dan pengikutnya hingga akhir

zaman.

Alhamdulillah berkat kehadirat-Nya serta limpahan rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul“IMPLIKASI

PENDIDIKAN DARI Q.S AL-AHZAB AYAT 32-34 TENTANG ANJURAN BAGI

WANITA TETAP DI RUMAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEORANG IBU

DALAM KELUARGA ” .

Penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari

berbagai pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis ingin

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda yang tercinta Nana Sutisna dan Ibunda Maryani yang selalu

memperhatikan dan menyayangi serta memberi dorongan baik moril

maupun materil selama peneliti mengikuti pendidikan di Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung.

2. Bapak Ikin Asikin, Drs.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Fitroh

Hayati, S.Ag., M.Pd.I selaku Pembimbing II, yang sudah meluangkan
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waktu memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang telah

memberikan pengetahuan selama dibangku perkuliahan.

4. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 yang telah memberikan

motivasi serta kenangan indah selama belajar di UNISBA

5. Sahabat-sahabatku: M. Irham Khoerullah, Dea Yuriska, Asry

Nurhasanah, Trisna Latifah, Ulfa Nurul Umaimah, Fathurrahman Al-

Fadhil, Diki Gustian, Latifah Fauziah, Dano, Herlina, Ermasari, Dini

Ratnasari, Rini Nurfauziah, Siti Rahmah dan Novia Hanifah.

6. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam berbagai hal dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya,

dan merupakan sesuatu yang bernilai Ibadah disisi Allah SWT. Aamiin.

Bandung, 11 Februari 2016

Penulis

Annida Diniyya
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