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بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين و 

أما بعد. على آله و أصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga Penulis Dapat Menyusun Skripsi Yang Berjudul “Konsep

Jihad Perspektif al-Qur’an Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-

Misbah pada al-Qur’an Surah al-Taubah” ini dapat terselesaikan.

Tak lupa penulis haturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad saw,

yang telah memperjuangkan ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang

penuh dengan cahaya ilmu dan iman seperti yang penulis rasakan. Penyusunan skripsi

ini hanya dapat terlaksana berkat keterlibatan berbagai pihak, olehnya itu sangat

layak penulis sampaikan penghargan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya

penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan,

mengasuh, serta mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa, berseta seluruh

keluarga yang telah memberikan inspirasi penguat semangat perjuangan setudi

penulis.

Selanjutnya, tanpa mengurangi arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak

terkait, langsung maupun tidak langsung, penulis sampaikan rasa terimakasih ini

kepada H. Muhammad Hasdin Lc., M.Th.I. selaku  pembimbing dalam menyusun

skripsi ini yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu, memberikan bimbingan dan



saran kepada penulis, demi perbaikan skripsi. Ucapan terimaksih juga penulis

haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd., selaku Rektor IAIN Kendari yang telah

membawa perubahan konstruktif bagi seluruh Civitas Akademik.

2. Dr. Nurdin S.Ag, M.Pd., selaku Dekan fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

IAIN Kendari yang telah banyak memberi arahan petunjuk dan bimbingan.

3. Dr. Fatirahwahidah, M. Ag., selaku Ketua program studi IQT (Ilmu al-Qur’an dan

Tafsir) IAIN Kendari yang juga telah banyak memberi arahan petunjuk dan

bimbingan.

4. Tilman S.Sos. MM., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh

stafnya yang telah berkenaan memberikan pelayanan kepada penulis berupa buku-

buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

5. Para Dosen IAIN Kendari yang tidak tersebutkan namanya  satu persatu, yang

telah banyak memberi konstribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala

berpikir penulis.

6. Sahabat saya, Putri Ning Susilo, Muhammad Ramadhan, Muhammad Sanjay

Wijaya, Abdul Aziz Rahman, Danil, Ahmad, Ahsanul Amal Arifin, Adilah Fatin

Abdullah, Rumi Harwiyanti, Nur Rahma, Ahmad Taqyuddin dan kawan-kawan

seperjuangan semuanya dalam satu kesatuan Civitas Akademika IAIN Kendari

yang tidak dapat tersebutkan, saya memberi apresiasi dan ucapan rasa terimakasih

atas semua dorongan, inspirasi, sumbangan ide pemikiran yang mengantarkan

kedewasaan dan kesuksesan studi saya di perguruan tinggi IAIN Kendari.



Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak-pihak terkait yang ikut

memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini yang belum sempat penulis

sebutkan namanya satu-persatu, oleh karenanya penulis hanya dapat mendoakan

semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan imbalan yang setimpal bagi

mereka yang memberikan andil dalam penyelesaian skripsi  ini, dan semoga pula

skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, baik kaum intelektual, maupun masyarakat

pada umumnya, terutama bagi para praktisi pendidikan strata satu. Amin.

Kendari,
27 DzulQa’dah 1440 H.
15 Juli 2019 M.

Penulis,
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