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Motto

       
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu,, dan

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Berangkat dengan penuh keyakinan.

Berjalan dengan penuh keikhlasan.

Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak.

Kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.

Karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita

berada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
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Saya persembahkan karya terbaik ini kepada :

 Bapak H. Mas’ud dan Ibu Hj. Sumini tercinta yang senantiasa membimbing,

menyayangi, melindungi dan selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang

sukses dunia akhirat.

 Saudara – saudaraku, Kakak – kakakku, Mas Nor Rohmad & mbak Iis

Novaizah, Mas Agus Mansur & mbak Dwi Maftuchah yang selalu

memberiku semangat untuk mencapai kesukesan. Tak lupa juga buat

ponakan-ponakan, Prifti, Habel, Nizar dan Ayyas yang lucu-lucu.

 Bapak dan Ibu Dosen beserta staf-stafnya wabil khusus Bp. H, Edi Bahtiar,

M.Ag yang sudah membimbing selama bimbingan skripsi dan yang

senantiasa memberikan segenap ilmunya dan pengajaran serta pengalaman

yang sangat berarti dalam perjalanan kehidupanku.

 Sahabat – sahabatku yang telah memberikan motivasi dan semangat

kebersamaan dalam menjalani masa – masa perkuliahan.

 Teman – teman seperjuangan jurusan Ushuluddin Prodi Tafsir Hadist

angkatan 2012.

 Para pembaca budiman, semoga karya terbaiku ini dapat menambah

wawasan dan pengetahuan.

 STAIN Kudus Tercinta.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya,

sehingga dalam rangka menyelesaikan progam sarjana Strata Satu (S.1) penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk

itu, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terim kasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I. Selaku ketua STAIN Kudus yang telah memberikan

izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA. Selaku ketua Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi ini.

3. Bapak H. Edi Bahtiar, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam skripsi

ini.

4. Seluruh dosen di Jurusan Ushuluddin yang telah mengajarkan ilmunya dengan

ikhlas kepada penulis selama belajar di Jurusan Ushuluddin (Tafsir Hadist) STAIN

Kudus.

5. Seluruh pegawai di lingkungan Stain Kudus.

6. Ibu Hj. Azizah, S. Ag, MM. Selaku ketua Perpustakaan STAIN Kudus beserta

segenap pegawainya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Para guru penulis dari sekolah SD 03 Hadipolo, Mts, MA Diniyyah Kudus,

Kradenan Kudus, sampai perguruan tinggi yang telah banyak memberikan bekal

ilmu yang pernah penulis ambil ilmunya, semoga dengan keikhlasan
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