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KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrohim

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas Rahmat dan

karunianya Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.Sholawat serta

salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang

senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-nya serta senantiasa menjauhi segala

larangannya.

Skripsi ini sebagai syarat dalam mengikuti ujian sidang sarjana pada program

studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam

Bandung. Adapun judul dari skripsi ini adalah ‘’Implikasi Dari QS Al-Israa Ayat 32

Tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina’’.

Walaupun demikian tidak sedikitnya hambatan dan rintangan dalam

penulisan skripsi ini. akan tetapi berkat bantuan, dorongan dan arahan dari semua

pihak untuk itu penulis panjatkan doa kepada Allah SWT supaya mereka

mendapatkan Rahmat dan karunia-nya.

Pada kesempatan ini, tida lupa penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Enoh Drs., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan keguruan

Universitas Islam bandung yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
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2. Bapak H.U. Saifuddin ASM, Drs., M.Ag.sebagai pembimbing 1 yang telah

banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing

penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Asep Dudi Suhardini, S.Ag., M.Pd. selaku dosen pembimbing II

dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya memberikan dorongan yang sangat

berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Hj. Adliyah Ali MD., Dra., M.Pd.I. selaku dosen wali yang senantiasa

memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti selama menjalani studi di

fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Bandung.

5. Bapak dan ibu staf pengajar pada program studi pendidikan Agama Islam,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, yang telah

membekali dan membimbing penulis.

6. Ayahanda Drs. H. Apipudin dan ibunda Hj. Aminah dan adik adikku

Muhamad idrus dan Diaz alfarizi tercinta yang selalu mendo’akan dan

memberikan perhatian serta dorongan baik secara moril maupun materil

dengan penuh kasih sayang dan pengertian sejak masa perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Tarbiyah dan keguruan angkatan

2011 yang telah memotivasi peneliti.

Semoga amal kebaikan mereka menjadi amal shalih dan mendapat imbalan

yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin,

namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan
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walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan Ilmu pendidikan dan juga dapat menjadi sumbangan bagi peningkatan

kualitas pendidikan agama islam.

Bandung, Maret 2015

Penulis
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