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MOTTO 

 

                    

                   

              

 

Artinya: “ dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang 

yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya. 
 

 

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak 

 mustahil: kita baru yakin kalau  kita berhasil  

 melakukannya dengan baik. 

(Evelyn Underhill) 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa 

Karya yang sederhana ini untuk: 

 

Bapak dan Ibu tercinta, 

 

Almamater IAIN Kudus 

 

Keluarga, saudara dan teman-teman yang telah mengenalku 

 yang selalu memberikan doa dan semangat 

 

Terima Kasih... 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanda 

tanda 

َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 awal ‘A/’a ع   KH/kh خ
 ء
akhir 

Aˊ/aˊ   با Bā 

 Dha/dha د
 ع
akhir 

A’/a’ 
 ء
awal 

A/a   ب ي Bi̅ 

 Bū ي و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f  as      Yāˊ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ك ي   abb أب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س  rab ر 
ا  ع 

ي    ل م 
‘ālami  

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 ال  

Vokal 

Lengkap 

ع   qara’a ق ر  ع   و   ا ل ف ر 
al-

furū’ 
ر    ا ل ق م 

al-

qamar 

ي ر   غ 

 ي  
 air   

اء   qara’a ق ر      ا لق ض 
al-

qaḍāˊ 
س    ا لشَّم 

al-

syams 
ي ئ    s ai’un ش 

Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah  āˊ Marbūṭah 

ا ل  الدِّ ي ه   م   amālu    n  ج 
ا ل  الدِّ  م  ج 

 ي ه  

 amāl al-

   n 

ا  س 

ة  ع 
Sā’ah 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 
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