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Kudus, 30 April 2020 

Hormat Saya, 

 

 

Silviazana Fitriana 
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MOTTO 

 

وهُمْ  ه ِديَبِسُكْم أَن تَبَشُّ يِه َولَْم يُْخِشُجىُكم مِّ ُ َعِه الاِزيَه لَْم يُقَبتِلُىُكْم فِي الذِّ  َّلا يَْنهَبُكُم َّللاا

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَه  )  (٨َوتُْقِسطُىا إِلَْيِهْمْۚ إِنا َّللاا

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan 

tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

(QS. Al-Mumtahanah: 8)
1
 

  

                                                           
1
 Al-Qur‟an, al-Mumtahanah ayat 8, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2013), 550. 
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PERSEMBAHAN 

 

Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 

tak lupa dihaturkan kepada Rasulullah SAW sebagai junjungan 

kita umat Islam. Dan tak lupa semua doa serta dukungan dari 

orang-orang di sekitar saya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

tugas akhir kuliah ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Orang tua saya Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Nur Musrifah 

yang telah membimbing, mengajarkan, mengarahkan dengan 

ketulusan dan kelapangan hati serta memberikan banyak doa 

dan dukungan baik berupa finansial maupun moral. 

2. Kedua adik saya Alfiatus Sholikhah dan M. I. Abizar Al-

Ameer yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  P  dan K 

 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا .1 
Tidak 

dilambangkan 
 {t ط .16 

 {z ظ .B 17 ب .2

 „ ع .T 18 ت .3

 G غ .s/ 19 ث .4

 F ف .J 20 ج .5

 Q ق .h} 21 ح .6

 K ك .Kh 22 خ .7

 L ل .D 23 د .8

 M م .z/ 24 ر .9

 N ن .R 25 س .10

 W و .Z 26 ص .11

 H ه .S 27 س .12

 ‟ ء .Sy 28 ش .13

 Y ي .s} 29 ص .14

    {d ض .15

 

2. Vokal Pendek     
 ََ  = a (kataba)    َِكتَب     

 َِ  = i (su‟ila)  َُسئِل      

 َُ  = u (yaz/habu)  ُيَْزهَب 

 

3. Vokal Panjang 

  قَبلَ  a> (qa>la) = اَ 

   قِبلَ  i> (qi>la) = اِ 

اُوْ   = u> (yaqu>lu)  ُيَقُْىل 

4. Diftong 

اَي    = ai (kaifa)  ََكْيف 

 َحْىلَ  au (haula) = اَوْ 
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sudah berbagi ilmunya untuk penulis. 
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sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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terselesaikannya skripsi ini. 
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