
TABAYYUN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN 

URGENSINYA TERHADAP INFORMASI DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sarjana S1

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin

Disusun Oleh :

ANIF KHOIRIL UMAM
NIM. 1430110056

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN USHULUDDIN/ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR

TAHUN 2018



ii



iii



iv



v

MOTTO

من رام العلى من غیر كد # أضاع العمر في طلب المحال

“Barang siapa bertujuan mendapatkan derajat yang tinggi dari tanpa bersusah 

payah, maka ia telah menyia-nyiakan umur dalam mencari sesuatu yang 

impossible”

-As-Syaikh Az-Zarnuji-
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