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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

PUTRI INTAN SARI, NIM. 1610310186, 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, 26 Juli 2020 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

 

 

 

PUTRI INTAN SARI 

NIM. 1610310186 
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MOTTO 
  

ُتْم ِالَنْـُفِسُكْم  ُتْم َاْحَسنـْ   َو ِاْن َاَسْامتُْ فَـَلَها صلىِإْن َاْحَسنـْ
“Jika kamu berbuat baik (berarti) amu berbuat baik untuk 

dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian 
kejahatan) itu untuk dirimu sendiri” (Q.S Al-Isra [17]: 282)1 
 

                                                             
1 Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 7,  Al-Qur’an Al Karim dan 

Terjemah Bahasa Idonesia, (Kudus: Menara Kudus), 282. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

 
B/b 

 
Sy/sy 

 
L/l ا  

Tanpa 
tanda 

 
T/t 

 
S{/s} 

 
M/m . َ◌.. A/a 

 
S|\/s\ 

 
D{/d} 

 
N/n ... ِ◌ I/i 

 
J/j 

 
T{/t} 

 
W/w . ُ◌.. U/u 

 
H}/h} 

 
Z{/z} 

 
H/h Ma>dd 

 
KH/kh awal ‘A/‘a akhir A´/a´ 

 
Ba> 

 
D/d akhir A’/a’ awal A/a 

 

Bi> 

 
Z|/z\ 

 
G/g 

 
Y/y 

 
Bu> 

 
R/r 

 

F/f Tasydi>d Ya>́  nisbah 

 

Z/z 
 

Q/q 
 

abb 
 

falakiy 

 
S/s 

 
K/k 

 

rabb 
 

 ‘a>lamiy 

‘Ain/Hamzah 
di Belakang 

‘Ain/Hamzah 
di-waqf  

Vokal 
Rangkap 

 

qara’a 
 

al-furu>’ 
 

al-qamar 
 

gairi> 

 

qara´a 
 

al-qad}a>´ 
 

al-syams 
 

syai´un 

Kata Majemuk 
dirangkai 

Kata Majemuk 
dipisah 

Ta>́  
Marbu>t}ah 

 
Jama>luddi>n 

 

Jama>l 
al-Di>n  

sa>’ah 
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