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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Umi 

Lathifah, NIM 1620210206, 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 refernsi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 Kudus, 18 September 2020 

Yang Menyatakan 
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MOTTO 

 

نْ َيا فَ َعَلْيِه ِِب ْلِعْلِم، َوَمْن  َا َمْن َأَرا َدالدُّ َأَراَداْْلآِخرََة فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم، َوَمْن َأَراَدُهم
 فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلم

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan 

dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 

menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki 

ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 

baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi) 
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dengan seluruh kasih sayang dan ridhonya. Terimakasih atas doa 

kalian selama ini, hanya karya ini yang dapat penulis 

persembahkan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 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 Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب ا ’akhir A’/aء awal ‘A/’a عَ  KH/kh خ

 Bī بِيَ  awal A/aء ’akhir A’/a ع D/d د

 Bū بُوَ  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 Falakiy ف ل ك ِي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز

بَ  K/k ك S/s س ي Rabb ر   ālamiy' ع اَل م ِ

‘Ain/Hamzah di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah di-

waaf 
 Vocal Rangkap الَ 

ع  عَُ Qara’a ق ر   ال فُُرو 
Al-

furū’ 
رَُ  ال ق م 

Al-

qamar  َغ ي ِري Gairī 

ءَ  اءَُ Qara’a ق ر   ال ق ض 
Al-

qaḍā’ 
سَُ  الش م 

Al-

syams 
ءَِ  Syai’un ش ي 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

ي نَِ اُلَالد ِ م   Jamāluddīn ج 
اُلَ م  ج 

ي نَِ  الد ِ
Jamāl Al-Dīn س اع ة Sā’ah 
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 بسم هللا الر حمن الر جيم

Alhamdulillahhirobibil’alamin. Puji syukur penulis 
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rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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tercurah kepada junjngan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga 
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