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MOTTO 

 

ا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاهَ  ُدوا َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ

اِبرِيَن   ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّ

Artinya : “Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata 

bagi Allah orang yang berjihad diantara kamu dan (belum nyata) 

orang-orang yang sabar”.1 (Q.S. Ali Imran : 142) 
  

                                                                 
1
 Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 142, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

terjemahnya, Semarang, CV. Toha Putra, 1996, hal. 54. 
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P E R S E M B A H A N 

Skripsi ini kupersembahkan kepada : 

 Agama bangsa dan negaraku. 

 Ibuku Umroh Sy dan Babeku Sutikno yang telah mencurahkan segala cinta, 

kasih sayangnya demi mendidikku. Terima kasih atas do’a, usahanya, 

kesabaran serta jerih payahnya dalam mengantarku menuju pendidikan yang 

lebih tinggi, semoga dengan keikhlasan ayah dan bunda dapat menjadikan 

ilmuku senantiasa tersalurkan dalam kebaikan dimana pun berada serta selalu 

diberi kesehatan dan rizqi yang banyak oleh Allah SWT. 

 Keempat adikku Arief Rahman, Aunur Rahman, Chumayrotur Rochmah, 

Fadhlikal Kariim serta saudara-saudaraku yang tersayang, yang selalu 

memberikan dukungan dan do’anya. 

 Seseorang yang baru saja ada dalam hidupku yang selalu menjadi 

penyemangatku, terima kasih karena selalu mendo’akanku, menemaniku dalam 

sedih dan senang, menjagaku, menasehatiku, memberi dukungan kepadaku 

sedalam ini sehingga aku mampu menyelesaikan skiripsi ini dengan baik. 

 Semua teman-teman senasib seperjuangan, Mahasiswa Ushuluddin Tafsir 

Hadist (TH) angkatan 2012 khusunya kelas (USHULUDDIN BUKANLAH 

TAKDIR #1B). terimakasih atas perhatian kalian selama 4 tahun kita bersama. 

Tak akan ku lupa kenangan bersama kalian. 

 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ushuluddin tercinta, utamanya masa 

kepengurusan periode 2014. 

 Teman-teman BEM 2014, 2015 dan DEMA 2016 yang telah memberikan 

banyak pengalaman berupa ilmu tentang keorganisasian di internal kampus. 

 Rekan dan Rekanita IPNU-IPPNU PR Krandon, Pengurus Harian PAC Kota 

Periode 2014-2016, dan Pengurus Harian PC Kab. Kudus yang telah 

mengajariku ilmu tentang keorganisasian dan pengabdian pada masyarakat. 

 Teman-teman Alumni Madrasah Qudsiyyah, utamanya lulusan tahun 2012, 

asatidz Qudsiyyah, para sesepuh, serta seluruh staf-stafnya, dan juga 

kepengurusan IKAQ. 
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 Teman-teman KOMPAQ tahun 2014-2015 STAIN Kudus, sebagai teman 

diskusi. 

 Teman-teman KKN yang tak dapat ku sebutkan satu persatu, yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat, dengan adanya kalian hidupku lebih 

berwarna. 

 Keluarga besar STAIN Kudus, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidikku 

hingga titik akhir karyaku ini. Terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan, 

semoga bermanfaat bagiku. 

 Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, yang 

tidak bisa penulis sebutkan satupersatu. 

 Yang terakhir  untuk para pembaca yang budiman yang selalu saya tunggu 

kritik dan sarannya. 

Selamat berjuang 

Semoga dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas 

mendapatkan balasan yang terbaik dari 

Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT. yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan 

meninggikan derajat makhluk-makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu 

mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan 

para sahabatnya, Aamiin. 

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang dalam atas nikmat Allah SWT., 

dengan terselesaikannya skripsi ini, Skripsi yang berjudul “Konsep Jihad 

Menurut KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz’’ ini telah disusun dengan 

bersungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Jenjang 

Studi Strata Satu (S.1) Program Studi Ilmu Qur’an Tafsir (IQT) Jurusan 

Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa 

terselesaikan. Dan penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada yang terhormat : 

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus dan 

selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

2. Ibu Hj. Umma Farida, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN 

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Abdul Karim, S.S.,M.A selaku Ka. Prodi IQT Jurusan Ushuluddin 

STAIN Kudus yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Ibu Hj. Azizah, S. Ag., MM. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf 

perpustakaan, serta segenap staf STAIN Kudus yang telah memberikan 

izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus terutama para 

dosen Ushuluddin (Pak Tabik, Pak Mas’udi, Pak Ma’mun, Pak Manijo, 



 


