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 KEMENTERIAN AGAMA  

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

 KUDUS 

 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Kepada  

Yth. Ketua STAIN Kudus 

cq. Ketua Jurusan Ushuluddin 

di -    

Kudus 

 

Assalāmu’alaikum Wr. Wb.  

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari DITYA NASTITI, 

NIM : 312019 dengan judul “AṢ-Ṣalātu al-Wusṭā  dalam al-Qur’ān 

[Studi al-Qur’ān Surat al-Baqarāh Ayat 238 dalam Tafsir fī Ẓilāl al-

Qur’ān Karya Sayyid Quthb]” pada Jurusan Ushuluddin Program Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima 

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.  

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.  

 

Kudus, 26 Agustus 2016  

Hormat Kami,  

Dosen Pembimbing  

 

 

Efa Ida Amaliyah, M.A.  

NIP. 19791009 200901 1 009 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama :  Ditya Nastiti 

NIM :  312019 

Jurusan :  Ushuluddin 

Prodi :  Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Judul :  “AṢ-Ṣalātu al-Wusṭā  dalam al-Qur’ān [Studi al-Qur’ān  

 Surat al-Baqarāh Ayat 238 dalam Tafsir fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Karya Sayyid Quthb]” 

 

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

karya saya 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, 26 Juni 2016 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

Ditya Nastiti 

NIM : 312019 
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MOTTO 
 

 اهلي انت مقصودي ورضاك مطلويب
Ya Tuhanku…Engkau adalah tujuanku dan keridloan-Mu yang 

kucari 

 

Berkorbanlah.... 
Dengan tenagamu,  
Dengan waktumu, 

Lebih-lebih dengan harta bendamu  
Untuk temanmu.... 

 
 

(Abah Mustamir Abd Mu’in) 
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PERSEMBAHAN 
 

Puji syukur Ilahi Rabbi atas segala kemudahan yang telah di berikan, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, setelah segala titik kulalui dengan 

penuh perjuangan dan kesabaran. 

Dengan tulus ikhlas kupersembahkan Skripsi ini untuk: 

 Abahku Busro Musyafa’ dan Ibuku Suharni tercinta yang tak 
kenal lelah dalam mendidik, membimbing dan memberiku 
semangat dalam segala hal, serta memberikan do’a dalam 
setiap langkah yang kulalui,  

 Adik-adikku tercinta, Nindia Sakshita Putri dan Muhammad 
Ainun Najikh, semoga kelak engkau menjadi orang-orang yang 
berbakti kepada Abah dan Ibu,  

 Pak dhe Mulhadi dan Bu dhe Nurisih, terima kasih karena 
selama ini engkau sangat berjasa bagiku, 

 Terima kasih kepada Ibu Efa Ida Amaliyah, MA atas arahan 
dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan 
baik, 

 Terima kasih kepada Abah Mustamir Abdul Mu’in, AH. dan 
Ummah Sholihah, A.Ha selaku Pengasuh Pondok Pesantren 
Al-Ghuroba’ Tumpang Krasak Jati Kudus, atas semua pekerti 
yang telah di ajarkan kepada kami sampai saat ini, 

 Sahabatku Siti Nuraini, terimakasih karena kamu tak bosan-
bosannya mendengarkan curahan hatiku. Meski kita sering 
bertengkar, tapi kamu sahabat terbaikku, 

 Kamar Ruqoyyah (dek hid, cici, dek aminah, mbah choi, dek 
ayu, una, mbak kholis, dek cham, dek nunung, ita, miin, fika) 
terimakasih karena kalian bisa menerimaku apa adanya,  

 Sahabatku ni’mah, akhirnya 4 tahun telah berlalu, susah 
senang kita lalui bersama, 

 Para dosen STAIN Kudus yang telah membekali ilmu 
kepadaku, dan memberikan pengalaman yang sangat berharga, 
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 Ustadz dan ustadzah MTs dan MA NU Mu’allimat Kudus, 
yang telah mengajari dan membekaliku dengan ilmu dunia dan 
akhirat, 

 Guru-guruku SDN 1 Ngembal Kulon Jati Kudus, yang telah 
mengajariku dengan penuh kesabaran dengan semua 
kenakalanku, 

 Teman-temanku seperjuangan Jurusan Ushuluddin angkatan 
2012, yang telah menemaniku dalam belajar dan berjuang di 
STAIN Kudus, 

Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan 

bagi para pembaca. Amiiinn...... 
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KATA PENGANTAR 

 

 بســـم هللا الرحمن الرحيـــم

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “AṢ-Ṣalātu al-Wusṭā  dalam al-Qur’ān 

[Studi al-Qur’ān Surat al-Baqarāh Ayat 238 dalam Tafsir fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Karya Sayyid Quthb]”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Ilmu Ushuluddin Prodi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Hj. Umma Farida, L.c, M.A., selaku ketua Jurusan Ushuluddin 

STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Ibu Efa Ida Amaliyah, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, M.Ag,  selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Abah dan ibuku, serta adik-adikku tercinta, yang selama ini telah 

mendoakanku dan memberikan yang terbaik serta menjadikan semangat 

belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Ustadz-ustadzahku yang telah mengajariku dengan penuh kesabaran. 

8. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2012 jurusan Ushuluddin yang 

sama-sama memberikan motivasi dan semangat kebersamaan dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang telah 

membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan sekripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

       Kudus, 26 Juni  2016 

       Penulis  

 

 

           

       Ditya Nastiti 

       NIM : 312019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


