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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Husni 

Mubarok, NIM. 1530120015 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 ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 01 Oktober 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Husni Mubarok 

NIM. 1530120015  
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MOTTO 

 

 

َر َزَماِنُكْم َفِإن َُّهْم  َعلُِّمْوا َاْواَلدَُكْم فَِإنّ ُهْم َسَيِعْيُش ِفى َزَماِنِهْم غَي ْ
 َخَلَق ِلَزَمانِِهْم َونَحْنُ َخَلْقَنا ِلَزَمانَِنا

 

“Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka 

hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya 

mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan 

untuk zaman kalian” 
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PERSEMBAHAN 

 

 
Karya ini ku persembahkan dengan kerendahan hati dan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan 

orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupanku dan 

mewarnai hari-hariku. Ku persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkanku dan 

memberikan semangat, motivasi, dan mendoakanku di setiap 

langkah perjuanganku untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Adek-adekku yang selalu mendoakanku. 

3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya. 

4. Untuk teman-teman IQT, teman seperjuangan terimakasih 

untuk kebersamaannya, kisah-kisah dan perjuangan kita. 

Candaan kalian, semangat kalian tak akan ku lupakan. 

Semangat selalu ya semoga kita selalu langgeng dan sukses 

untuk kita semua. 

5. Para seluruh Insan yang mampu berbagi. 

6. Untuk almamater tercinta, semoga lebih maju.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 
Konsonan Tunggal Vokal 

� B/b   Sy/sy   L/l   
Tanpa 

tanda 

  T/t   S{/s}   M/m ..    A/a 

  S/\/s\   D{/d}   N/n ...    I/i 

  J/j   T{/t}   W/w ...    U/u 

  H}/h}   Z{/z}   H/h Ma>dd 

  KH/kh     akhir ‘A/’a   A’/a’     Ba> 

  D/d   awal A’/a’   A/a     Bi> 

  Z//z\   G/g   Y/y     Bu> 

  R/r   F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah 

  Z/z   Q/q   �   abb           Falaky 

  S/s   K/k   �    rabb             
‘a>lam

iy 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 
‘Ain/Hamzah di- Waqf       

Vokal 

Rangkap 

        Qara’a              Alfuru>’             
Al-

qamar 
          Gairi> 

        Qara’a             
Al-

qad}a>’ 
          

Al-

syams 
        Syai’un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 

Marbu>t}ah 

                  
Jama>luddi

>n 
                  

Jama>l 

al-Di>n 
       Sa>’ah 
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Alhamdulillahi rabbil’alamin..., 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, 

nikmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. 

Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga 

kita termasuk golongan ummatnya dan mendapat syafaatnya di hari 

kiamat. Amin Allahumma Amin. Penulis mengucapkan banyak rasa 

syukur karena atas ijin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Asal Penciptaan Perempuan Dalam Surat  

Al-Nisa’ Ayat 1  (Studi Komparatif Tafsir Feminis Nasaruddin 

Umar dan Faqihuddin Abdul Kodir). Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Terimakasih Bapak dan Ibu serta keluarga besar penulis yang 

selalu mendoakan, mendukung dan memberikan nasihat-

nasihatnya. 

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mundzakir, M.Ag selaku 

Rektor IAIN Kudus 

3. Terimakasih kepada Dr. Hj. Nur Mahmudah, M.A yang telah 

membimbing, memberikan arahan, dan penjelasan selama 

proses penyusunan skripsi bagi penulis. Terimakasih banyak, 

untuk kesabaran serta waktu dan tenaga yang diluangkan 

dalam membimbing penulis hingga pada akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir dalam studi yang ditempuh penulis. 

4. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendampingi 

dan mensuport dalam pengerjaan skripsi ini. 

5. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Kudus yang telah 

memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.. 

6. Terimakasih kepada sahabat-sahabatyang selalu mendukung, 

menyemangati, memberi masukan dan pencerahan bahkan 

membantu penulis selama proses studi dan juga dalam 

penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Ilyana yang selalu 

menyemangati, memberi masukan dan menjadi tempat 

berdiskusi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk 

kita semua, semoga jalan kita selalu di ridhoi dan dimudahkan 

oleh Allah. 

7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan IQT/LK 

angkatan 2015, semoga kekeluargaan kita selalu terjalin. 
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8. Terimakasih terakhir, kepada siapapun yang nantinya 

membaca skripsi ini, semoga bisa bermanfaat. Penulis 

membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun kepada 

penulis, yang mana skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya 

membangun diharapkan menjadi sapaan untuk pertimbangan dalam 
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