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MOTTO 

 

…                                   

            

 

Artinya: “boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik 

bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia 

Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.
1
 

(QS. Al-Baqarah [2]: 216) 
 

 

 

…                          

Artinya: …dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan 

kaum yang kafir".
2
 

(QS. Yusuf [12]: 87) 

 

 

 

“ Janganlah membuatmu PUTUS ASA dalam mengulang DOA. 

Ketika Allah menunda ijabah doa itu, 

Dialah yang menjamin ibadah doa itu menurut pilihannya. 

Padamu, bukan menurut pilihan seleramu, kelak pada waktu yang dikehendaki-

Nya, 

Bukan menurut waktu yang engkau kehendaki” 

(IBNU ATHA’ILAH) 

                                                             
1
 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 216, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-

Qur‟an dan terjemahnya, Semarang, CV. Toha Putra, 1996, hal. 52. 
2
 Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 87, Ibid., hlm. 362. 
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 Kedua Orang Tuaku 
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 Seorang Ibu yang selalu menemani hariku di Kampus  

“Ibu Umroh” 

 Kakakku “Syaiful Anam dan Nurul Istamar” 

 Kedua adikku “Khalimatussariroh dan Kharomatul Fatikhah” 

 Teruntuk adik-adik les-ku, adik “Faiz dan Faiq” 

Dan seseorang yang selalu menemani, mensupport, dan memotivasi 

 

Mereka adalah alasan utama penulis  

untuk selalu berjuang mewujudkan harapan-harapan penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Tahun 1987 dan nomer 

0543/b/u/1987. 

 

1. Konsonan 

ARAB LATIN  

 

 

 

 

ARAB LATIN 

 A ا

atau tidak 

dilambangkan 

 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ ظ B ة

 ‘ ع T ت

 g غ ṡ ث

 f ف J ج

 q ق ḥ ح

 k ك Kh خ

 l ل D د

 m م Ż ذ

 n ن R ز

 w و Z ش

 h ه S س

 ՝ ء Sy ش

 y ي  ṣ ص

 

2. Vokal Pendek 

ـ    = a  َكتََت  kataba 

i = ـِ  ُسئَِل      su’ila 

 yażhabu  يَْرهٌَت u = ـُ 
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3. Vokal Panjang 

 qāla   قَبلَ     ā = …اَ 

 QĪLA   قِْيلَ      Ī = اِيْ  

 yaqūlu   يَقْولُ     ū =  اُوْ  

4. Diftong 

 kaifa   َكيْفَ      ai =  اَيْ 

 haula   َحْولَ     au =   اَوْ 

5. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis dengan menggunakan huruf 

dobel 

Contoh :    اِن ditulis inna 

6. Kata yang terdapat alif lamnya, penulisannya di pisah 

meskipun pembacaannya langsung. 

Contoh :  لسبن العسة ditulis lisān al-„arab 

7. Bacaan al-Syamsyiyyah tetap ditulis sebagaimana dengan al-

Qomariyyah 

Contoh : الجسح و تعديل ditulis al-jarḥ wa al-ta‟dῑl bukan jarḥ 

wat ta‟dῑl 
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dan karunia-Nya. Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan hamba-Nya 

karena begitu agung kasih sayang-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir skripsi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan 

kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat dan 

pengikutnya sampai akhir zaman. Aamiin. 

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang dalam atas nikmat Allah SWT., 

dengan terselesaikannya skripsi ini, Skripsi yang berjudul “Upaya Pelestarian 

Lingkungan Hidup Dalam Nilai Ajaran Al-Qur’an Ramah lingkungan (Studi 

Kasus Masyarakat dan kelompok PMPH) di Hutan Muria Desa Colo 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus’’ ini telah disusun dengan bersungguh-

sungguh untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Jenjang Studi Strata 

Satu (S.1) Program Studi Ilmu Qur’an Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

bukan karena usaha keras penulis sendiri, akan tetapi adanya bimbingan, 

dukungan, saran-saran yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih 

kepada yang terhormat: 

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

Kudus yang telah menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Abdul Karim, SS., MA., selaku Ketua Prodi Ilmu Qur’an Tafsir Fakultas 

Ushuluddin IAINKudus dan juga Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

4. Novita Pancaningrum, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi 

yang telah berkenan membimbing dengan keikhlasan dan 

kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
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memberikan pengarahan-pengarahan hingga terselesaikannya penyusunan 

proposal. 

5. Bapak atau Ibu Dosen khususnya dosen Ushuluddin, Program Studi Ilmu 

Qur’an Tafsir (Pak Ahmad Attabik, Pak Mu’allimul Huda, Pak 

Muhammad Afif, Pak Zumrodi, Pak Zulham Qudsy, Ibu Umma Farida, 

Ibu Istianah, Ibu Irzum Farihah), dan semua petugas di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang selalu membekali berbagai pengetahuan 

selama penyusun studi di kampus tercinta IAIN Kudus. Sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Joni Awang Ristihadi selaku Kepala Desa Colo Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus beserta keluarga yang telah menerima dengan tangan 

terbuka, memberikan arahan dan bantuannya dalam pembuatan skripsi. 

7. Bapak Moh. H. Shokib Gano Sunarno, Bapak H. Mastur bin Mardi, Bapak 

Shofil, Bapak Teguh, Mas Fridy, Mas Arif (Ayi’), Bapak Sutrimo, Bapak 

H. Sanusi, Bapak H. Abdul Haris, Bapak Bambang Sugiarno, selaku 

narasumber penulis, yang telah membantu memberikan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi. 

8. Bapak Mochamad Widjanarko (Dosen Universitas Muria Kudus) selaku 

narasumber dari Direktur Muria Research Center (MRC) Kudus dan 

penulis buku Psikologi Lingkungan Berbasis Lingkungan Hidup.  

9. Semua Perangkat Desa Colo dan Masyarakat Desa Colo.  

10. Bapak Muhammad Busiri dan Ibu Basmi selaku orang tua penulis, yang 

setiap saat selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan dan cinta 

kasih kepada penulis. 

11. Ibu Umroh selaku ibu, setiap saat memberi semangat, motivasi, kasih 

sayangnya kepada penulis, dan selalu menyemangati dari awal penulis 

masuk perkuliahan. 

12. Kakak dan adik-adik tercinta yang telah menjadi motivasi dalam 
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