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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

       Cq. Ketua Jurusan Ushuluddin IQT 

 di Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Dengan hormat, kami sampaikan, bahwa skripsi saudara Adelina 

Qurrotul Aini Nim 312030 dengan judul “Pertemuan Dua Laut Dalam QS. 

ar-Rahmān (Analisis QS. ar-Rahmān [55] Ayat 19-22 Menurut 

Fakhruddin ar-Rāzī Dalam Kitab Tafsīr Mafātīḥ al-Gaib)”. Pada Jurusan 

Ushuluddin/IQT setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, 

maka skripsi dimaksud dapat disetujui. Oleh karena itu naskah Skripsi tersebut 

dapat diajukan dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan. 

Demikian, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

Kudus, 2 September 2016 
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PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi Saudara Adelina Qurrotul Aini, NIM: 312030 Telah 

dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus pada tanggal: 

 

20 September 2016 

 

dan telah  diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus. 

 

 

Kudus, 23 September 2016 
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PERNYATAAN 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama       : Adelina Qurrotul Aini 

NIM       : 312030 

Jurusan/Prodi     : Ushuluddin/Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Judul Skripsi             : “Pertemuan Dua Laut Dalam QS. ar-Rahmān 

(Analisis QS. ar-Rahmān [55] Ayat 19-22 Menurut Fakhruddin ar-Rāzī 

Dalam Kitab Tafsīr Mafātīḥ al-Gaib)” 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-

benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik 

sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Kudus, 2 September 2016 

Yang membuat pernyataan 
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MOTTO 

 
ا ََۡزَس ٞ   َ)٩١(َمَزَج ٱۡلبَۡحَزۡيِن يَۡلتَِقيَاِن  ََ ُم ِ )٠٢(َّلا يَۡبِغيَاِن ۡيََ  فَبِأَي 

ََاِن  ا تمَكذ ِ ََ ۡزَجانم  )٠٩(َءاََّلِٓء َرَ ِكم ََ ا ٱللُّۡؤلمؤم َوٱۡل ََ ُم َۡ جم ِم  )٠٠(يَۡخزم

 

“Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian 

bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-

masing, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, 

dari keduanya keluar mutiara dan marjān”.
1
 

                                                           
1
QS. ār-Rahmān (55) Ayat 19-22, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap alhamdulillah wasyukurillah kepada Allah SWT. 

Keberhasilan dan kesuksesan yang sempurna ini tak dapat dicapai tanpa 

perjuangan dan usaha pribadi. Sehingga penulis dengan tulus 

mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: 

 Ayahanda Bpk Saerozi tersayang, terima kasih banyak untuk 

pengorbanannmu selama ini, engkau yang selalu siap mengantar dan 

menemaniku dikala akan memasuki jenjang pendidikan yang baru, selalu 

memberikan yang terbaik agar anakmu ini bisa selalu bahagia, dalam 

diammu mungkin engkau selalu mengkhawatirkanku juga mendoakanku 

agar menjadi anak yang dapat dibanggakan. 

 Dan Ibunda Nur Hayati tercinta, terima kasih ibu untuk selama ini, setiap 

engkau berdoa tak lupa engkau juga menyertakan doa untukku, yang tak 

kenal lelah menasihatiku tentang kebaikan, ibu selalu dapat membantuku 

dan ibu juga yang bisa aku andalkan, selalu mengkhawatirkanku. Terima 

kasih bapak ibuku, orang tua yang selalu memberikan kasih sayang 

sungguh pengorbanan Bapak Ibu yang begitu besar tidak akan pernah 

terlupakan. Maafkan atas segala kesalahan anakmu ini yang belum bisa 

membuat bangga. 

 Adik-adikku, Avi Viqi Vatwa dan Sena Andika Ambiya’ tercinta, yang 

selalu menemaniku dikala sedang dirumah, yang mau menolongku disaat 

aku butuh bantuan, semoga engkau adik-adikku menjadi orang yang baik, 

menjadi siswa yang terbaik, berprestasi dan dapat membanggakan kedua 

orang tua. 

 Kakak-kakakku, Zazid Bastomi, kak Sofi dan Mbak Nahdziatul Laili 

terima kasih banyak selama ini sudah membantu adikmu ini. 
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 Simbah-simbahku, mbah H Yasin, mbah Hj Fatihah, mbah H Abdul Aziz, 

mbah Hj Alfiyah, terima kasih atas segala perhatiannya dan yang selalu 

menasihatiku. 

 Kepada semua saudara-saudaraku terima kasih atas segala perhatian dan 

kasih sayangnya. 

 Almamater tercinta kampus Hijau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kudus. 

 Dosen-dosen STAIN Kudus, teruntuk dosen-dosen dari Jurusan 

Ushluluddin terima kasih sudah berbagi ilmunya. 

 Bapak H. Masdi terima kasih sudah mengarahkan dan membimbingku 

dalam pembuatan skripsi ini. 

 Sahabat Ushuluddin/IQT B terima kasih untuk empat tahun ini bersama 

kalian masa-masa kuliah jadi menyenangkan. Arik,Dzury, Ulya, alif, 

rohman, rohim, hasan, abaz, taufik, rofik, zulfar, pujiono, saefuddin, 

mundir, albab, khoirus, umar, aidi, irham, david.  

 Sahabat-sahabat KKN STAIN Kudus Ds. Sonorejo Jakenan Pati sofi, 

budi, anwar, subkhi, ikul, zadit, resi, zeta, iin, niswah, nur, nofi, ihda, 

fiah, musa senang bisa mengenal kalian.  

 Sahabatku yang dari Dakwah/BKI, Luluk, Risca, Fadil terima kasih sudah 

menemani dikala dulu aku dalam kesusahan sampe sekarangpun kalian 

masih tetap baik. 

 Sahabat-sahabat pondokku Al-Ishlah, Darul-Ulum, Al-Faiz. Terima kasih 

sudah menemaniku saat aku jauh dari kedua orang tuaku. 

 Mas Alif Fahrurriza Terima kasih banyak selama ini sudah membantu, 

menemani, selalu siap dan selalu ada dikala aku butuh bantuan. 

 Semua Orang yang ku Sayang dan menyayangiku yang tidak dapat saya 

sebutakan satu persatu yang telah meberikan warna dalam menempuh 

study di kampus dan pihak-pihak yang membantu menyelesaikan tugas 

akhir. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rohmanir Rohim 

Segala puji bagi Allah SWT yang tidak melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul tentang 

“Pertemuan Dua Laut Dalam QS. ar-Rahmān (Analisis QS. ar-Rahmān 

[55] Ayat 19-22 Menurut Fakhruddin ar-Rāzī Dalam Kitab Tafsīr 

Mafātīḥ al-Gaib)” 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi 

ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

2. Ibu Dr. Hj. Umma Farida, Lc. MA, selaku Ketua Jurusan Ushuluddin 

STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan  

tentang penulisan skripsi. 

3. Bapak Drs. H. Masdi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing penulisan 

skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 

4. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus, yang 

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 

5. Bapak dan Ibu (orang tua) yang langsung maupun tidak langsung telah 

membantu baik moril maupun material, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi. 



 

ix 
 

6. Teman-teman dari Jurusan Ushuluddin/Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, yang 

telah memberikan banyak kenangan indah. Seomga kita dapat bertemu 

kembali di lain waktu dalam keadaan sama-sama sukses. 

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan baik fisik maupun psikis, sejak mulai dari 

pelaksanaan hingga selesai penyusunan skripsi ini. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan, 

penulis hanya mampu membalas dengan memanjat doa kehadirat ALLAH 

SWT semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin….. 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dan saran 

dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa 

tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

dan para pembaca pada umumnya. 

Jazzakumulloh Khoiron Katsir 

 

 

Kudus, 2 September 2016 

Penulis, 

 

 

 

Adelina Qurrotul Aini 

NIM. 312030 

 

 

 

 


