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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Eka 

Zahri Fauziah, NIM. 1630110037, menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

                 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat ( 

pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari ( nikmat)-Ku. ( QS. AL-

Baqarah ayat 152 ).1 

Allah mengingatkan kita untuk selalu mengingat ayat-ayat-

Nya dan selalu bersukur kepada-Nya atas segala nikmat 

yang telah diberikan Allah untuk kita. 

  

                                                             
1
 Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 152, Al-Qur’an Al-Karim dan 

terjemah Bahasa Indonesia ( Kudus: Menara Kudus,2006 ),330. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kenikamatan luar biasa keapada saya, sehingga 

saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan dapat 

selesai tepat waktu. Kupersembahkan karya saya ini untuk 

orang-orang tercinta saya : 

 Teruntuk Orang tua saya yang tidak pernah putus 

mendo’akan, yaitu Ibu Enok Dodoh Masithoh dengan 

ayah tercinta Mohammad Imam Syafi’i yang selama ini 

telah menghidupi membanting tulang, menguras 

keringat dengan segala usahanya, yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi, sehingga membuat 

saya lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, 

sungguh do’a beliau sangat saya harapkan, karena do’a 

beliu lebih dari segalanya. Sungguh terimakasih tiada 

batas karena memang tidak bisa diukur dengan apapun 

rasa cinta beliau terhadapku. 

 Teruntuk adikku tersayang, Sabili Maulana Muhammad 

semoga selalu dalam lindungan-Nya dan kelak menjadi 

anak yang sholeh, berbakti kepada kedua orang tua, dan 

membuat bangga beliu. 

 Teruntuk Dosen tercinta saya Hj. Isti’anah,MA  yang 

telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam 

membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 Teruntuk Mbak Fina Aini Namiroh yang sudah 

meminjamkan skirpsinya untuk mempermudahku 

mengerjakan tugas. Trimaksih. 

 Kepada Mbak Tika Arum yang sering membantuku 

mengedit dan mengetik skripsi ini. Trimakasih. 

 Teruntuk segenap IQT.B dan juga teman-teman baikku, 

Dzil Hikmah, Alif Nur Laila, Ahmad Sholeh, Izzatul 

Ulya, Izzatul Mila, dan Gus Birru yang  membantu 

menafsirkan ayat-ayat, teman-teman KKN yang sudah 

menjadi keluarga baruku, Mohammad Faidzul Abror 

seorang inspirator dalam hidupku yang mampu 

menumbuhkan rasa semangat yang menggebu dalam 

hidup saya, sungguh kalian semua yang selalu 
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menemani setiap saat untuk mengerjakan skripsi ini, 

terimakasih. 

 Serta para pembaca yang atas izin Allah dapat 

mengambil wawasan serta inspirasi dari tulisan ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpatanda ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bᾱ بَعا ᾽akhir A᾽/aء awal ‘A/‘ɑ َع  KH/kh خ

 Bī بِي awal A/aء ᾽D/d  akhir A᾽/ɑ د

 Bū بُب ْو  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy  َع َعِ يّب  ɑbb اَعبّب  Q/q ق Z.z ز

بّب  K/k ك S/s س  ɑlamiy‘  َعااَعِ يّب  rɑbb رَع

‘AinHamzah 

 di Belakang 

‘AinHamzah 

di-wɑqf 
 الْو 

Vokal 

Rangkap 

 َع َع 

  َع 
qɑrɑ‘ɑ  وْو ُب  gɑirī  َع ْوِ يْو  ɑl-qɑmɑr ااْو َع َع ُب  ‘ɑl-furū ااْو ُب ُب

ءًء  اءُب  qɑrɑ᾽ɑ  َع َع  syɑi᾽un  َع ْو ٌئ  ɑl-syɑms االَّش ْو ُب  ᾽ɑl-qɑḍᾱ ااْو َع َع

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 
Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

الُب االّبِ ْو ِ  الُب االّبِ ْو ِ  Jɑmᾱluddīn  َع َع  sᾱ‘ɑh  َعا َع ٌئ  Jɑmᾱlɑl-Dīn  َع َع
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Chanifah Al-Hafidhoh serta sema guru-guruku yang 
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fikirannya dalam mendidikku, memberi bimbingan dan 
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bisa aku sebut satu persatu, terimakasih atas segala 

bantuannya selama ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini banyak kekurangan serta masih jauh 

dari yang diharapkan. Penulis dengan sepenu hati akan 

menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini 

serta berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi peneliti, dan para pembaca pada umumnya. 
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