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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

MUHAMMAD SIGIT ARROSYID, NIM. 312004 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 material 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, 15 Mei 2019 

Yang menyatakan 
 

 

 

 

 

 

M. SIGIT ARROSYID 

NIM. 312004 
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Motto 
 

                 

                    

   

 
Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah 
kamu kerjakan.” 1 

 
 

 
  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surprise 

Production, Jakarta, 2012, hlm. 204 
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senantiasa memberikan motivasi dan doa terbaik untuk ku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,  

 Pertama dan yang paling utama senantiasa peneliti 

panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih Dan 

Maha Penyayang, karean segala rahmat,taufiq dan hidayah- Nya, 

sehingga peneliti dapat menyeselaikan skripsi ini untuk memenuhi 

salah salah persyaratan studi strata 1 (S1) di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus ini dengan baik tepat waktu. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah 

Surat Ar rum Ayat 21 ( Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir 

Dengan Tafsir At thabari )”. 

 Peneliti sangat menyakini hanyalah atas berkat rahmat, 

taufiq, dan hidayah Allah, sehingga berbagai pihak berkenan 

memberikan bantuan, bimbingan dan lapangan, hingga selesai 

penyusunan skripsi ini. Oleh karenan itu rasanya pantas dan wajib 

bagi peneliti sejak proses pengajuan judul, proposal, dan penelitian 

, sehingga  selesai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu rasanya 

pantas dan wajib bagi peneliti untuk menggucapkan rasa terima 

kasih yang begitu tulus dan menyampaikan pengargaan yang 

setinggi-tingginya kepada berbagi pihak yatelah membantu peneliti, 

baik yang terlibat lansung maupun tidak langsung dalam 

penyeselesaian penulisan skripsi ini. 

 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya peneliti sampaikan kepada, antara lain: 

1. Bapak Dr. H. Muzdakir, M,Ag., selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan 

Usuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Bapak Abdul Karim.,SS, MA selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang senantiasa berkenan dalam meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, 

arahan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

4. Para Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetauhuan bagi 

peneliti, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan 

baik. 

5. Bapak, ibu, adik-adik keluarga besar dan seluruh sahabat 

seperjuangan, yang senantiasa member doa yang tulus dan 
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motivasi yang tinggi kepada peneliti agar dapat 

menyeselaikan penyusunan skripsi dengan baik dan tepat 

waktu. 

Semoga amal baik berbagai pihak di atas, baik yang 

telah peneliti sebutkan, maupun bagi yang belum peneliti 

sebutkan satu persatu karena suatu keterbatasan bagi peneliti, 

akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah 

Subhanahu wa ta’ala.baik ketika di dunia, terlebih lagi ketika 

di akhirat nanti. amin.   

Akhir kalam, peneliti senantiasa mengharapkan saran 

dan kritik yang konstruktif bagi seluruh pihak, agar kedepan 

peneliti dapat menulis karya ilmiah yang lebih baik lagi. Ada 

pepatah yang mengatakan : “ Tak ada gading yang tak retak”, 

maksudnya adalah tidak ada kesempurnaan bagi suatu karya 

manusia, sebaik-baik apapun sebuah karya, pasti masih ada 

kurangnya. Kekurangan dan kesalahan mutlak milik peneliti, 

kelebihan dan kesempurnaan pasti dan mutlak milik Allah. 

Semoga bermanfaat bagi seluruh pembaca yang 

budiman.Amiiin 

Wassalammu”alaikum Warahmatullahi 

Wabarakaatuh.   

 

Kudus, !5 Mei 2019 

Peneliti, 

 

 

M. Sigit Arrosyid 

NIM. 312004 

  

  


