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MOTTO 

ْؤِمِننَي ِإميَانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا
ُ

1َأْكَمُل امل
  

Artinya “Orang mu‟min yang sempurna adalah yang bagus 

akhlaknya”  

                                                           
1 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, Al-Jami’ Ash-Shohih Wahuwa 

Sunanut Tirmidzi, (Bairut, Darul Fikr),458. 
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berarti disekeliling saya yang selalu memberikan semangat dan doa 
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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 بِيَْ awal A/aء ‟akhir A‟/a ع D/d د

 Bū بُوَْ Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 ف ل كِّي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

بَّ K/k ك S/s س اَل مِّي Rabb ر   ع 
'ālami

y 

„Ain/Hamzah di 

Belakang 

„Ain/Hamzah di-

waaf 
 Vocal Rangkap الَْ

عَ   اْلفُُرْوعَُ Qara‟a ق ر 

Al-

furū

‟ 
رَُ  اْلق م 

Al-

qamar 
ْيِريَْ  Gairī غ 

ءَ  ا Qara‟a ق ر  ءَُاْلق ض   

Al-

qaḍā

‟ 
 الش ْمسَُ

Al-

syams 
ْيءَِ  ش 

Syai‟u

n 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

ْيهَِ اُلَالدِّ م  ْيهَِ Jamāluddīn ج  اُلَالدِّ م   ج 
Jamāl 

Al-Dīn 
اع ة  Sā‟ah س 
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penulis dapat menyelesaikan penyusun skripsi sebagai salah satu 
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Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus 
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layanan data-data yang yang diperlukan oleh penulis dalam 

menyusun skripsi ini. 
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yang penulis perlukan. 

9. Ayahanda, Ibunda, dan kakakku, yang selalu memberikan 

do‟a restu dan dukungan baik secara moril maupun 

spiritual sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. 

10. Sahabat seperjuangan di IAIN Kudus yang telah 

memotivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini, serta 

memberikan banyak kenangan selama menuntut ilmu di 

IAIN Kudus. 

Semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua 

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan 

pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. 

Kudus, 05 November 2019  
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