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MOTTO 

 
 

Rasulullah Saw. bersabda: 

 

 دااب تعيش نك كا نياك لد اعمل
 غدا متوت نك كا خرتك ال واعمل

)رواه مسلم(
 
 

Artinya: ““Beramallah untuk urusan duniamu, seakan-akan engkau 

akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu, 

seakan-akan engkau  akan mati esok” (H.R. Muslim).
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PERSEMBAHAN 

 

 
 

Tesis ini kupersembahkan kepada :  
 

 Orang tua tercinta, semoga dengan 
terselesaikannya tesis ini dapat tercermin 
dalam diriku rasa tanggung jawab dalam 
segala hal. Amiin… 

 Saudara-saudaraku tersayang. 
 Para sahabatku yang selalu menumbuhkan 

keceriaan dan memberi kenangan yang selalu 
terukir di hati.. 

 Teman-temanku yang selalu menemaniku 
dalam suka dan duka hingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan kita 
tidak akan pernah aku lupa. 

 Dan tak lupa pembaca yang budiman  
 

Terima kasih. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 
 

Berdasarkan SKB Menteri Agamadan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI 

Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 - Alif ا
Tidak dilambangkan 

 

 - Ba’ b ب

 - Ta’ t ت

 Sa s S dengan titik di atas ث

 - Jim Ja ج

 Ha’ h h dengan titik di bawah ح

 - Kha’ kh خ

 - Dal d د

 Zal ż z dengan titik di atas ذ

 - Ra’ r ر

 - Za’ z ز

 - Sin s س

 - Syin sy ش

 Sad s s dengan titik di bawah ص

 Dad d d dengan titik di bawah ض

 T t t dengan titik di bawah ط

 Za’ z z dengan titik di bawah ظ

 ‘ Ain‘ ع
Koma terbalik (apostrof 

tunggal) 

 - Gain g غ

 - Fa’ f ف

 - Qof q ق

 - Kaf k ك

 - Lam l ل

 - Mim m م

 - Nun n ن

 - Waw w و

 - Ha’ h ه

 ׳ Hamzah ء
Apostrof lurus miring 

(tidak untuk awal kata) 
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 - Ya’ y ي

 ة
Ta’ 

Marbutah 
h 

Dibaca ah ketika 

mawquf 

 ة...
Ta’ 

Marbutah 
t/h 

Dibaca ah/at ketika 

mauquf 

 

B. Vokal Pendek 

 

Arab Latin Keterangan Contoh 

- A Bunyi fathah pendek اقل 

- I Bunyi kasrah pendek سلم 

- U 
Bunyi dammah 

pendek 
 احد

 

C. Vokal Panjang 

 
Arab Latin Keterangan Contoh 

 كا ن Â Bunyi fathah panjang ا

 Î ى / ي
Bunyi kasrah 

panjang 
 بني

 Ŭ و
Bunyi dammah 

panjang 
 كو نو

 

D. Diftong 

 
Arab Latin Keterangan Contoh 

 موز Aw Bunyi fathah diikuti waw و

 كيد Ai Bunyi fathah diikuti ya ي

 

E. Pembauran kata sandang tertentu 

 

Arab Latin Keterangan Contoh 

 ا لقمر al-Qa Bunyi al Qomariyyah ا لق

 Sy-Sya ا لش

Bunyi al syamsiyyah 

dengan / (el) diganti 

huruf berikutnya 

 ا لشمسية
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وا لم /     

 وا لت

Wal - Mu 

/ wat-Ta 

Bunyi al-Qomariyyah 

/ al syamsiyyah 

diawali huruf hidup, 

maka tidak terbaca 

mandiri 

عا ملةوا لم  

 وا لتربية
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Puji syukur dengan untaian tahmid Alhamdulillah, 

senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang selalu 

menganugerahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qurrata A’yun 

Rasulullah Saw yang selalu kita harapkan syafaatnya. 

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat 

terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan 

tesis merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar, 

banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam proses 

penyusunan tesis ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. 

Walaupun akhirnya tesis ini terselesaikan juga. Hal ini tiada lain 

karena bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan 

ucapan terima kasih yang tak terhingga pada pihak yang telah 

memberikan bantuannya, khususnya kepada:  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus, yang 

telah merestui penyusunan tesis ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si., selaku Direktur 

Pascasarjana IAIN Kudus Dosen dan Dosen Pembimbing I 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

tesis ini 

3. Dr. Fifi Nofiaturrahmah, M.Pd.I., Selaku Kaprodi Manajemen 

Pendidikan Islam IAIN Kudus dan Dosen Pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis 

ini 

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

yang telah memberi izin pelayanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di tingkat Pascasarjana IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. 
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6. Arif Burhansyah, S.Pd., selaku Kepala MTs NU Raudlatut 

Tholibin Sidomulyo Jekulo Kudus serta segenap guru kedua 

madrasah tersebut yang telah memberikan izin kepada peneliti 

untuk berkesempatan melakukan penelitian. 

 

Teman-temanku yang selalu membantu, memberikan 

motivasi dan menemani penulis untuk belajar bersama. Semoga 

ilmu yang kita dapat bermanfaat. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar 

sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun 

demikian, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, penulis 

berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembaca pada umumnya.  
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