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yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

يًَّة َوَسََلًما   ِئَك ُُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَا َصبَ ُروا َويُ َلقَّْوَن ِفيَها َتَِ ( ٧٥)أُولََٰ
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat 

yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka 

dan mereka disambut dengan penghormatan dan 

ucapan selamat di dalamnya, (QS. Al-Furqan(25): 75) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap alh}amdulillah ‘ala> ni’amillah 

kepada Allah SWT. Puji syukur alh}amdulillah dengan segala 

kerendahan hati atas semua nikmat selalu terpanjat kepada-

Mu dan lantunan shalawat yang khidmat senantiasa 

menantikan syafaat darimu wahai Rasulku Muhammad 

SAW. Atas segala kemudahan dan kehendak-Nya, akhirnya 

saya bisa menyelesaikan kerya ilmiah ini dan mampu 

mempersembahkan kepada mereka yang tercinta dan 

terkasih dan semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

Saya persembahkan karya kecil ini untuk: 

1. Persembahan yang pertama dan utama hanyalah 

kepada Allah SWT, atas karunia dan kasih sayang-

Nya saya bisa menyelesaikan karya kecil ini. 

2. Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator 

hidup. 

3. Bapak Kamid dan Ibuku Maryati yang sudah 

mendidikku dengan belas kasih, telah 

mengorbankan segenap jiwa dan raga untuk 

merawat, mendidik, mengarahkan saya ke jalan 

yang benar, serta mendoakan dengan tulus dan 

ikhlas di setiap sujudnya untuk kesuksesan 

putrinya. Terimakasih atas kesabaran, kasih sayang 

dan berkat doamu yang tak terputus saya dapat 

menyelesaikan studi jenjang S1. 

4. Kepada dosen pembimbing skripsi Ibu 

Shofaussamawati, S.Ag., M.Si terimakasih atas 

segala arahan dan bimbingan yang telah Ibu 

berikan. Dan terimakasih kepada seluruh dosen dan 

karyawan Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir IAIN Kudus. 

5. Untuk almamaterku IAIN Kudus, terimakasih atas 

naungan ilmu yang telah diberikan selama ini dan 

terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah, 

kepegawaian dan perpustakaan beserta pihak 

keamanan dan kebersihan kampus. 

6. Teruntuk teman seperjuanganku di Prodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir angkatan 2016 dan khususnya 

teman-temanku di kelas IQT-B (terkhusus Izzatul 



viii 

Ulya, Alif Nuela dan Muhammad Hasyim) yang 

telah memberikan warna baru di dunia 

perkuliahanku, telah memberikan pengalaman, telah 

menemani dalam proses pendewasaan, baik suka 

maupun luka, saya ucapkan terimakasih. 

7. Teruntuk teman-teman pondokku Erika Firdaus, 

Muammaroh, Mahsunah, mbak Novi, mbak Istoon, 

Isniya, Aini, dek Phita dan lainnya yang tidak bisa 

saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung 

dan memotivasiku, serta kamar Khodijah yang 

selalu menjadi tempat berbagi. Lafyu So Much. 

8. Teruntuk teman-teman terdekatku Inna Fadlilah 

Roihaniy, Neli Indah Wahyuni, Solekhul Hadi dan 

Miftakhul Arifin yang sudah menemani saya dalam 

proses pendewasaan.  

9. Teruntuk teman-teman yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu dan semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Terakhir, untuk calon imam yang masih 

dirahasiakan oleh Allah, semoga kita cepat 

dipertemukan di waktu yang tepat dan dimudahkan 

dalam menuju ikatan yang suci untuk beribadah 

bersama menuju Surga-Nya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik 

Indonesia (Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987). 

1. Konsonan Tunggal 

No Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا 1

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Sa’ S| Es (dengan titik ث 4

di atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 Ha’ H{ Ha (dengan titik ح 6

di bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z| Zet (dengan titik ذ 9

di atas) 

 Ra’ R Es ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13

 Sad S{ Es (dengan titik ص 14

di bawah) 

 Dad D{ De (dengan titik ض 15

di bawah) 

 Ta’ T{ Te (dengan titik ط 16

di bawah) 

 Za’ Z{ Ze (dengan titik ظ 17

di bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di‘ ع 18

atas 
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 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 La L ‘El ل 23

 Mim M ‘Em م 24

 Nun N ‘En ى 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

2. Vokal Pendek 

 a :   (fath}ah) اَا 

 i :  (kasrah) اِا 

ُا   u : (d}ammah) ا
3. Vokal Panjang 

ىحسي  ditulis H{usna> 

 ditulis rah}i>m رحين

 ditulis rau>f رؤوف

4. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap ditulis dengan menggunakan huruf 

ai dan au. 

Contoh : بيي ditulis baina, bukan bayna 
 ditulis qaul, bukan qawl قول

 

 

5. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydi>d) ditulis dengan 

menggunakan huruf double. 

Contoh: بَّار  ditulis dengan jabba>r جَا
6. Kata yang ada alif lam-nya penulisannya dipisah 

meskipun pembacaannya langsung. 

Contoh: هالك الولك ditulis ma>lik al mulk, bukan 

ma>likal mulki 
7. Bacaan al-Syamsiyyah tetap ditulis sebagaimana 

al-Qomariyyah. 
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Contoh: الرزاق ditulis al-raza>q bukan ar raza>q 
8. Id}a>fah 

Setiap susunan Id}a>fah penulis menggunakan ejaan 

penulisan bukan ejaan pembacaan. 

Contoh: ذوالجالل   ditulis Z}u> al Jala>l bukan Z}u>l Jala>l 
Kecuali bila berupa nama, maka langsung ditulis 

sesuai bacaan. 

Contoh: عبدهللا ditulis Abdulla>h bukan Abd Alla>h 
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KATA PENGANTAR 

Bismilla>hirrah{ma>nirrah{i>m 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: Makna Pembacaan 

Surat Al-Insyirah Setelah Shalat Fardhu (Studi Living 

Qur’an di PPTQ An-Nasuchiyyah Ngembalrejo Bae Kudus). 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas 

Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Shalawat salam 

teruntuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita 

mendapatkan syafa’atul udzma di hari kiamat kelak. 

Aamiin.. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak 

sehingga mampu terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

3. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus beserta 

karyawan yang telah memberikan izin layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan 

serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing, mengarahkan dan menyempurnakan 

skripsi ini. 

5. Para dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan 

bimbingan mata kuliah selama kurang lebih 3 tahun 

perkuliahan. 

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang membekali 
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berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ustadz Alif Fahruriza, AH., S.Ag yang telah 

memberikan izin kepada saya untuk melakukan 

penelitian. 

8. Ayah dan Ibu tercinta yang tanpa lelah memberikan doa 

restu dan dorongannya, baik moral, materiil maupun 

spiritual, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

9. Teman-teman dari Fakultas Ushuluddin/Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 

yang telah memberikan banyak kenangan. Semoga kita 

dapat bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan 

sama-sama sukses. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan skripsi dan semua pihak yang mempunyai 

andil dalam proses penyelesaian studi saya di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan 

banyak terimakasih dan semoga kebaikan semua pihak 

yang telah memberikan bantuan mendapat balasan 

pahala dari Allah SWT.  

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang 

telah diberikan, penulis hanya mampu membalas dengan 

memanjat doa kehadirat Allah SWT. Semoga amal baik 

yang disebut di atas mendapat barakah dan balasan yang 

berlipat dari Allah SWT. Aamiin.. 
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Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 

sesungguhnya. Karena itu, kritik dan saran dari siapapun 

diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa 

tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

berikutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

Jaza>kumulla>h Khairan Kas}ira> 
 

 

Pati, 2 Mei 2020 

Penulis 
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