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“ Saya belajar, bahwa lingkungan dapat mempengaruhi 

pribadi saya, tapi saya harus bertanggungjawab untuk apa 

yang telah saya lakukan” (Kiems) 
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Seraya memohon Ridha Allah SWT dan Syafa‟at 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

Sy/s ش B/b ب

y 
 ا L/l ؿ

Tanpa 

tanda 

َ   M/m ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w ك Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Maad ق Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 awal „A/‟a عَ  KH/kh خ
 ء

akhir 
A‟/a‟ ب ا Bā 

 ‟akhir A‟/a ع D/d د
 ء

awal 
A/a َِْبي Bī 

 Bū بُػوَْ Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ؼ R/r ر

 Abb ا بَ  Q/q ؽ Z/z ز
فػ ل كَ 
 Falakiy ي

بَّرَ  K/k ؾ S/s س  Rabb 
ع اَ
 ālamiy' ل م ي

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waaf 
 Vocal اؿَْ

Rangkap 

-Al اْلُفُرْكعَُ Qara‟a قػ ر عَ 

furū‟ 
رَُ  اْلق م 

Al-

qama

r 

 Gairī غ ْيِريَْ

-Al اْلق ض اءَُ Qara‟a قػ ر ءَ 

qaḍā‟ 

الش مَْ
 سَُ

Al-

syam

s 

ْيءَِ Syai‟u ش 

n 

Kata Majemuk 

Dirangkai 

Kata Majemuk 

Dipisah 
Tā Marbutah 

اُؿَالد ْينَِ Jamāluddī ج م 

n 
اُؿَالد ْينَِ -Jamāl Al ج م 

Dīn 
 Sā‟ah س اع ة

 
 



 

x 

 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسمَاهللَالرحمنَالرحيم
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya 

sehingga dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Strata 

Satu (S1) peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi 

Muhammad SAW  beserta seluruh keluarga, sahabat,  dan 

terlimpah kepada umat Islam seluruhnya, mudah- mudahan kita 

mendapat syafaatnya  di Yaumul kiamat nanti. Amiin. 

Dalam menyusun Skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu, peneliti 

menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan 

terimakasih kepada: 

 

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

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M. Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Dr. Nor Hadi, SE, M.Si., Akt selaku Dosen 

Pembimbing dan Anisah Setyaningrum, M.Pd. selaku 

asisten pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M. Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus beserta karyawan yang telah memberikan 

izin layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Semua Bapak/Ibu Dosen Progam Pendidikan Agama 

Islam (PAI) IAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Semua guru dan staff karyawan Madrasah Aliyah 

Sabilul Ulum Mayong Jepara yang telah memberikan 

informasi dan data-data untuk menunjang penelitian. 

7. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang 

selalu memberikan do‟a dan dukungan setiap saat, 

kapanpun dan dimanapun. 

8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu. 

  

Atas segala jasa, bantuan, bimbingan, serta arahan dari 

beliau di atas, peneliti hanya bisa mengucapkan terimakasih dan 

memanjatkan do‟a atas segala jasa dan kebaikannya, karena 

peneliti merasa memiliki banyak sekali hutang budi yang tidak 

mampu membalasnya. Semoga Allah SWT membalas semua 

amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik pembalasan, serta 

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka dalam 

mengarungi “samudra” kehidupan yang fana‟ ini 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh 

karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu 

peneliti nantikan demi perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, agama, bangsa dan 

negara pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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