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MOTTO 

 

 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرَأَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

mengajarkannya” 

(H.R Bukhari) 

 

“Jika memang temanmu tengah berlai dulu mengejar impian, 

sedangkan kamu masih berjalan dan tertnggal jauh-tidak apa-apa 

jangan berbelok apalagi berbalik arah, tetap saja berjalan. Nanti, 

pada saatnya kamupun akan sampai pada tujuanmu” 
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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. 

Konsonan Tunggal 

No Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا 1
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Sa’ Sl ث 4
Es (dengan titik 

di atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 }Ha’ H ح 6
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z ذ 9
Zet (dengan titik 

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 ص 14
Es (dengan titik 

di bawah) 

 {Dad D ض 15
De (dengan titik 

di bawah) 

 {Ta’ T ط 16
Te (dengan titik 

di bawah) 

 {Za’ Z ظ 17
Ze (dengan titik 

di bawah) 

 ‘ ain‘ ع 18
Koma terbalik di 

atas 

 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
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 Nun N ‘En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

 

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ȃ : ا
 ȋ : اى
 ȗ : او
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KATA PENGANTAR 

 

ِحْيمِ بِْسِم  ْحَمِه الرَّ  هللاِ الرَّ
 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas 

pertolongan petunjuk-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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satu syarat menyelesaikan Studi Program Strata 1 Jurusan Tarbiyah 
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membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penyusunan 
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mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-

tingginya kepada: 
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telah bersedia memberikan bimbingan serta informasi sekolah 

sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. 
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8. Para Dosen dan seluruh staf pengajar IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan selama kuliah serta 

memberikan arahan, motivasi dan bimbingan belajar sehingga 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah dilakukan 

berlipat ganda. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun untuk penyempurnaan tulisan yang berikutnya. 

Peneliti berharap skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap 

pembaca, Amiin. 
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