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MOTTO 
 

                      

                             

 

Artinya: 

dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), 

mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-

saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah 

Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang 

yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun 

lagi Maha Penyayang." 

 

 Beragama bukan untuk mengikuti tradisi nenek moyang, 

namun mengikuti dalil. Tradisi nenek moyang itu tunduk dan 

ikut pada dalil, itulah jalan keselamatan bagi kita semua. 
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PERSEMBAHAN 
Yang Utama Dari Segalanya... 

Sembah sujud serta syukur kapada Allah SWT. Taburan cinta 

dan kasih sayang-MU telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku 

dengan ilmu. Atas karunia serata kemudahan yang Engkau berikan 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat 

kukasihi dan kusayangi, Teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan 

berharap keindahan-Nya khususnya kepada: 

 Keluarga besarku terutama Ibu (Nor Asiyah) dan Bapak (Ahmad 

Sujatmiko) dan Kedua Mertuaku (Ibu Umi Kulsum dan Bapak 

Kyai Busro Anam) tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 

terima kasih yang tiada terhingga, karya kecil ini kupersembahkan 

kepada beliau-beliau yang telah memberikan segala dukungan, 

memanjatkan do‟a untuk ku, cinta dan kasih yang tak terhingga yang 

tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang 

bertuliskan kata cinta dan persembahan. 

 Terimaksih ku ucapkan kepada dosen pembimbing Bu Hj. Istianah, 

MA yang dengan sabar membimbingku sampai saat ini. 

 Terimakasih untuk mbah uti (Mbah Narti) yang selalu 

memperhatikan, menemani saat mengerjakan skripsi ini. 

 Terimakasih kepada saudara sepupu ku mbak Amaliyatul Faizah dan 

rekan pendidik mbak Ni‟matul Khoiriyah. S. Pd., yang telah saya 

repoti, membantuku mengerjakan tugas ini. 

 Teman-teman ku IQT-B yang senantiasa membangkitkan kembali 

semangat, dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

 Sahabat-sahabatku, dan Specially Mimin Muhaiminuddin yang 

selalu memberikan semangat, do‟a dan senantiasa mendampingiku 

sehingga skripsi ini terselesaikan. 

 Dan  untuk almamaterku tercinta IAIN Kudus. 

  



viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa  ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal  Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ...‟... koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق



ix 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ي

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 
Tanda Nama Huruf 

Latin 
Nama Contoh Ditulis 

 َ  Fathah A A  َك َك َك  Kataba 

 ِ  Kasrah I I  ُس ِئ َك  Su‟ila 

 ُ  Dammah U U  َك ْذ َك ُس  Yażhabu 

 Fathah dan ىًَ

Ya’ 

Ai A dan i  َك ْذ َك  Kaifa 

 Fathah dan ىَو

Wau 

Au A dan 

u 
 Walau  َك َك ْذ 

 

3. Maddah (vokal panjang) 

Fathah + Alif, ditulis ā Contoh   َل  َ ditulis Sāla 

Fathah + Alif maksūr, ditulis ā Contoh ٌَسعَى ditulis Yas‟ā 
Kasrah + Yā mati, ditulis ī Contoh   ٍَي َ َ ditulis Majīd 

Dammah + Wau, ditulis ū Contoh   ُُول ٌَ ditulis Yaqūlu 

 

4. Ta Marbuṭah (ة) 

 Ditulis Minal jinnati wannas (bila  ه ال ىة والى س

dimatikan) 

 Ditulis Khoir al-Bariyyah (bila dimatikan) خٍر البرٌة

 Ditulis ni‟matullāh (bila dihidupkan) وِعمة هللا

5. Syaddah 

 As-Sunnah An-Nabawiyyah السىّة الىب وٌّة
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6. Kata sandang Alif + Lam 

 Ditulis al-rajulu الَرُر ُ 

 Ditulis al-Syams الَلممُ 

 

7. Hamzah 

 Ditulis syai‟un َ ًءٌء 

 Ditulis ta‟khużu  تُخيُ 

 Ditulis umirtu  ُِ رتُ 

 

8. Rangkaian kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah) 

 Ditulis bismillāhirrahmānirrahīm بسم ميحرلا نمحرلا هللا

atau bism allāh ar-rahmān ar-rahīm. 
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KATA PENGANTAR 

           

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 

ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Iringan 

sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran Baginda 

Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang 

setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau, penulis sekarang dapat 

menikmati percikan cahaya pengetahuan ke-Islaman. 

Berkat karunia dan ridho-Nya jugalah penulis telah 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pembacaan Ayat-ayat Pilihan 

Alquran Dalam Tradisi Apem Kaloran (Studi Living Quran di Desa 

Undaan Lor Kabupaten Kudus)” telah disusun dengan sungguh-

sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu Di fakultas Ushuluddin program Ilmu Alquran dan 

Tafsir (IQT) di Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN) Kudus. 

Penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

saran-saran, dukunganserta dorongan dan do‟a dari berbagai 

pihak.Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, 

penulis ingin  menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 

mengucapkan terima kasih kepada: 

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

(IAIN) Kudus, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Masrukin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberi motivasi dan 

arahan tentang penulisan skripsi. 

3. Hj. Istianah MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi 

bimbingan petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staf di IAIN Kudus khususnya untuk dosen di staf 

Fakultas Ushuluddin yang telah mendidik dan memberi ilmu 

pengetahuan, serta memberikan pelayanan yang sangat baik dan 

ramah kepada penulis skripsi. 

5. Sahabat-sahabat yang sudah membantu tenaga dan pikiran serta 

seluruh keluarga tercinta yang telah memberi dukungan, semangat, 

kasih sayang serta do‟anya ksususnya kepada ibu, ayah, nenek serta 

mas yang saya sayangi sehingga penulis dapat menulis skripsi ini 

hingga selesai. 
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6. Semua pihak dan teman-teman yang tidak  dapat disebutkan satu 

persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses dalam 

penulisan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik 

konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat 

menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif 

berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam 

tulisan inipun juga diharapkan ada manfaatnya. 

 

 

      Kudus, 16 Juni 2020 

      Penulis, 

 

 

 

 

 

Khoirotun Nisa’ 

NIM.1630110041 

 


