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Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Ilmu Alquran dan 

Tafsir 
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Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-

Misbah Quraish Shihab 

 

 Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses 
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhtarul Alif, NIM. 1530110011 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun. 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini dan 

dikutip sesuai kaedah ilmiah. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 25 Februari 2020 

Yang menyatakan, 
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MOTO 

 

Jangan ingin menjadi orang besar 

Inginlah menjadi Orang Bermanfaat 

Maka bonusnya, kamu akan disebut 

Orang Besar oleh orang lain 

(Cak Nun). 
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Keberhasilan dan kesuksesan yang sempurna ini tak 

dapat dicapai tanpa perjuangan dan usaha pribadi. Sehingga 

penulis dengan tulus mempersembahkan karya ilmiah ini 

kepada: 

1. Terimakasih kepada orang tua tercinta yang selalu 

sabar dalam mendidik, memberi nasihat, 

memberikan do’a dan pengorbanan yang tiada tara.  

2. Terimakasih kepada Ibu Salmah Fa’atin., MA. 

selaku pembimbing penulis dalam menulis skripsi 

ini. 

3. Terimakasih kuucapkan juga kepada dosen-dosen 

Fakultas Ushuluddin prodi Ilmu Qur’an dan Tafsir 

yang telah mendidik penulis sehingga dapat 

memahami berbagai bidang ilmu mengenai tafsir 

Al-Qur’an. 

4. Terimakasih kepada keluarga besar IQT-A angkatan 

2015 yang telah berjuang bersama dalam suka 

maupun duka serta tak pernah berhenti memberikan 

semangat kepada penulis. 

5. Kupersembahkan karya ini kepada guru tercinta 

Habib Ali Al-Segaf, Abi Quraish Shihab dan dosen-

dosen Pesantren Pasca Tahfiz Bayt al-Quran yang 

hangat kasih sayangnya telah membuka mata 

penulis akan luas dan indahnya lautan pengetahuan. 

6. Terimakasih kepada teman-teman santri keluarga 

besar Bayt al-Quran angkatan 20 yang cinta 

kasihnya selalu mendorong penulis untuk 

memperkaya pengalaman. 

7. Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 

yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum, Wr.Wb  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ayat-Ayat Rukiah 

Jam’iyyah Ruqyah Aswaja Dalam Tinjauan Tafsir Ibn Kasir 

Dan Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab” 

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah Rasul utusan 

Allah yang membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah 

sampai pada zaman yang modern ini, yang kita nantikan 

syafaatnya di yaumul qiyamah.  

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat 

dan tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Skripsi ini tidak 

akan terselesaikan tanpa adanya pihak yang membantu dan 

membimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Dr. H. Masrukin, S.Ag,. M.Pd selaku ketua Fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Salmah Fa’atin., MA. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Semua Bapak/Ibu Dosen Progam Ilmu Qur’an dan 

Tafsir (IQT) IAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang 

selalu memberikan do’a dan dukungan setiap saat, 

kapanpun dan dimanapun. 

6. Terimakasih kepada Kyai Naim dan keluarga besar JRA 

Laskar Hadlirin Jepara yang telah membantu dan 

mengijinkan penelitian penulis. 

7. Terimakasih kepada Mahmudah yang telah menemani 

masa-masa kejenuhan penulis. 
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8. Terimakasih khusus kepada M. Wahyu al-shiddiqy 

yang telah membantu dalam melengkapi data-data 

penelitian. 

9. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan, untuk itu 

penulis menerima saran maupun kritik yang sekiranya dapat 

penulis gunakan sebagai perbaikan dalam penyusunan 

skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.  

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

 

 

Kudus, 25 Februari 2020 

Peneliti, 

 

 

 

 

Muhtarul Alif 

NIM. 1530110011  

 

  


