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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggug jawab, Saya 

MOHTAROMI, Nim. 312003. Menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini :  

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.   

 

 

 

Kudus, 01 Maret 2019 

Yang menyatakan, 
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MOTTO 

 
 

“Menikmati sesuatu dari hasil perjuangan terasa lebih nikmat 

dibandingkan ketika kita menikmati sesuatu dari belas kasihan 

orang lain” 
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mampu menamatkan pendidikan strata 1. 
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berjuang bersama-sama mengarungi samudera ilmu 

yang tidak bertepi ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/i ل Sy/sy ش B/b ب
Tanda 

tanda 

َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā با َ ˊAˊ/a ء A/’a‘ عَ  KH/kh خ

Bi بِيَْ A/a ء ’A’/a ع D/d د ̅ 

 Bū يُوَْ Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f  as      Yāˊ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ِكيَّ abb أبَ  Q/q ق Z/z ز

بَّ K/k ك S/s س اَل ِميَّ rab ر   ع 
‘ālami

y 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Lengkap الَْ

َعَ   ْاْلفُُرْوعَُ qara’a ق ر 
al-

furū’ 
رَُ  ْاْلق م 

al-

qamar 
ْيِرَيَْ    air  غ 

 َ  qara’a ق ر 
ا ْالق ض 

 ءَُ

al-

qaḍāˊ 
 ْالشَّْمسَُ

al-

syams 
ْيئَ   ش 

s ai’u

n 

Kata Majemuk dirangkai 
Kata majemuk 

dipisah 
 āˊ Marbūṭah 

ا م  َْيهََِج  ُلَالدِّ  
Jamāl

udd   n 

اَُلَالدَِّ م  ج 

 ْيهَِ

Jamāl al-D 

  n 
اَع ة  Sā’ah س 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم ٌاهلِل ٌالرَّْحَمِن ٌالرَِّحيمِ 
Alhamdulillah Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya yang melimpahakan rahmat, taufiq, 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas iringan shalawat dan salam 

semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Nabi Agung 

Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh 

alam, beserta keluarga , sahabat dan pengikut yang setia. 

Berkat karunia dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

(S.1) dalam Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Qur’an dan 

Tafsir Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “ Kajian 

Al Zalzalah dan Relevansinya Terhadap Ilmu Sains Menurut 

Perspektif Tanthowi Jauhari” 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

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

dapat terselesaikan dan terususun dengan baik. Oleh karena itu, 

melalui kesempatan ini peneliti tidak lupa untuk menyampaikan 

ucapan terimakasih dan penghargaan setulu-tulusnya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus, yang merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Masrukin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang telah 

memberikan persetujuan penulisan skripi ini. 

3. Abdul Karim,SS., MA selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Alfi Nikmah, M.Pd.I selaku Asisten Dosen Pembimbing, yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag,selaku kepala perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Para dosen dan Staff pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang membekali berbagai 
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pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi. 

7. Semua pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

8. Kawan-kawan Fakultas Ushuluddin/ IQT khususnya angkatan 

2012 A  yang selalu memberi masukan dan bantuan kepada 

penulis selama belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 

Karena itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

Amiin……. 

 

 

 

Kudus, 15 Mei 2019 

Penulis 

 

 

Mohtaromi 

NIM. 312003 


