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MOTTO 

 

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 

jatuh. 

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang 

tidak pernah melangkah. 

Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat 

menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua 

(Buya Hamka) 

 

Jangan takut Gaga, karena yang tidak pernah bicaralah yang tidak pernah 

Gaga... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini ku persembahkan kepada: 

Kedua orang tuaku tercinta yang selalu menantikan keberhasilanku, yang selalu 

mencurahkan kasih sayang, perhatian dan do’a yang selalu mengiringi setiap 

langkahku. 

Almamater ku. 

Sahabat-sahabat semasa kuliah. 

Kalian yang haus akan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

     

Alhamdulillâhi rabbil al-‘Alamîn, segala puji hanya kepada Allah swt 

yang telah memberikan amanah-Nya kepada segala makhluk ciptaan-Nya dengan 

disertai rahmat dan karunia yang begitu besar, tidak ada kata dan hisab untuk 

mengukurnya. Sholawat serta salam tentu diucapkan kepada Nabi Besar Nubi 

Muhammad saw, serta para keluarga, sahabat dan para peengikut beliau hingga 

akhir masa. 

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak berikut ini: 

1. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 

Banjarmasin; Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag atas persetujuan yang 

diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Akidah 

Filsafat, yang sedari awal sudah banyak memberikan saran pengarahan 

dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Abdul Hakim, M.Ag selaku sekertaris Jurusan Akidah Filsafat 

yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis baik dalam 

perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini. 

4. Kepada Dr. H. Mirhan, Am., M.Ag, sebagai Dosen Penasehat 

Akademik penulis, hingga menjadi Dosen Pembimbing I yang telah 



 
 

bersedia memberikan bimbingan, nasehat-nasehat dan sumbangan 

pemikirannya untuk skripsi ini. 

5. Kepada Ahmad, S.Ag, M.Fil.I yang menjadi Dosen Pembimbing II 

penulis, terimakasih atas bimbingannya, saran-saran dan waktu untuk 

diskusi bersama penulis. 

6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 

Banjarmasin yang telah membantu penulis mengarungi samudera ilmu 

di Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

7. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 

Perpustakaan  Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh 

karyawan dan karyawati yang telah memberikan jasa pelayanan yang 

baik dalam peminjaman-buku-buku yang diperlukan oleh penulis. 

8. Para Karyawan Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan 

administrasi yang baik sehingga banyak membantu kelancaran penulis, 

baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Kepada keluarga besar Akidah Filsafat. Adik-adik dan para senior 

Akidah Filsafat terutama  ka Supri, ka Noval, ka Adit, ka Sukma, ka 

Mega, ka Maskur, ka Isak, ka Juli, ka Maulida, ka Siti Hardianti serta 

lainnya yang banyak memberi masukan dan motivasi, serta semangat 

yang gigih kepada penulis mulai dari awal kuliah sampai skripsi ini 

selesai. 



 
 

10. Teman-teman seperjuangan AF angkatan 2012, seperti Ahyan Jiyadi, 

Aliansyah, Andi Amran, Arief Budiman, Firdaus Noor, M. Ridho, M. 

Syafi’i, Al-Muna, Arafiyah, Arofatul Hajjah, Hamidah, Herlinawati, 

Noorhasanah, dan Yunita yang selalu setia berjuang bersama. Kalian 

semua adalah teman-teman yang baik, semoga kita semua bisa menjadi 

orang yang sukses dan terpandang serta bisa mengaflikasikan ilmu 

yang telah kita peroleh dalam kehidupan bermasyarakat. 

11. Spesial buat sahabat Kupu-kupu, seperti Arief, Syafi’i, Daus, Ali, 

Herlina, Fatul, dan Midun. Semoga perhabatan kita akan selalu terjaga 

sampai kapanpun. Jangan lupa atur jadwal terbang kita biyar bisa 

selalu mengepakkan sayap bersama-sama, Ok!!! 

12. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada semua teman-teman 

yang telah bersedia menjadi teman penulis selama ini yang mungkin 

tidak bisa penulis sebutkan nama kalian satu persatu. Semuanya, 

terimakasih banyak, kalian teman-teman yang sangat baik. 

13. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu. 

Karya ini menjelaskan pandangan masyarakat tentang Amang Gaga di 

Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang menurut mereka 

adalah seorang wali dan memiliki karamah. Ulasan tentang kewalian dan karamah 

Amang Gaga tersebut akhirnya dianalisa menggunakan pandangan wali dan 

karamah dalam dunia Tasawuf. Akhirnya penulis sudahi dengan ungkapan, 



 
 

semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis pribadi dan juga bagi kalangan 

akademik, tokoh agama dan bidang-bidang terkait, penulis juga ucapakan mohon 

ma’af kepada pihak-pihak terkait jika ada salah dalam bertindak. Semoga Allah 

membalas jasa-jasa kalian semua. Amin. 

   Banjarmasin,        Juni 2016 

 

                              Zakiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 

No 

 

Huruf Arab 

 

Nama huruf 

 

Transliterasi  

 

Keterangan  

 

 Alif ......... Tidak dilambangkan ا .1

  Ba B ب .2 

  Ta T ث .3

  Tsa  Ts ث .4

   Jim  J ج .5

 Ha  H  Ha garis di bawah ح .6

  Kha  Kh خ .7

   Dal D د .8

   Dzal  Dz ذ .9

   Ra  R ر .10

   Zai  Z ز .11

   Sin  S س .12

   Syin Sy ش .13

   Shad  Sh ص .14

   Dhad  Dh ض .15

   Tha  Th ط .16

   Zha  Zh ظ .17

 Ain  ...‘... Koma terbalik ke atas‘ ع .18

   Ghain Gh غ .19

   Fa F ف .20

   Qaf  Q ق .21

   Kaf  K ك .22

   Lam  L ل .23

   Mim  M و .24

   Nun  N ن .25

   Waw  W و .26

   Ha  H ه .27

  ...`...  Hamzah ء .28

   Ya  Y ي .29

Mad dan Diftong: 

1. Fathah panjang : Â/ â           4.   وأ : Aw 

2. Kasrah panjang : Î / î           5.           ي أ : Ay  

3. Dhammah panjang:          Û/ û 

Catatan: 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap,  



 
 

Misalnya;   َربَّنَا   ditulis rabbanâ. 

2. Vokal panjang (mad):  

Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta 

dammah (baris di depan) ditulis û. Misalnya;   انقارعت ditulis al-qâri‘ah, 

 .ditulis al-muflihûn انمفهحون  ,ditulis al-masâkîn انمساكيه  

3. Kata sandang alif + lam (ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya;   انكافرون ditulis al-

kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti  oleh hurup syamsiyah, huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:  انرجال ditulis ar-rijâl. 

4. Ta’ marbûthah (ة) 

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya;  انبقرة ditulis al-baqarah. 

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;  زكاة انمم ditulis zakât al-mâl, atau 

 .`ditulis sûrat al-Nisâ سورة اننساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


