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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Ahmad Muhammad Muchtar Habibie NIM 1530110081 

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 materi 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 ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

     

 

  Kudus, 09 Oktober 2019 

  Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

  Ahmad Muhammad Muchtar Habibie 

  NIM. 1530110081 
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MOTTO 

 

                   

               
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya.  1
 

 

 

                                                 
1
 Surat al-Ahzab Ayat 56, Alquran Dan Terjemahannya, 

(Bandung: Jamanatul Ali-Art (J-ART), 2004), 426. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Penulis mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan 

rasa syukur kepada Allah  SWT yang telah memberikan 

kasih dan sayangnya kepada penulis sampai sekarang 

dan sampai akhirat kelak. 

 Kemudian, skripsi ini saya persembahkan kepada Abah 

dan Simbok tersayang, tercinta (Abah Abdul Rozaq dan 

Simbok Saidatun) yang senantiasa memberikan do‟a 

restu serta dukungannya baik secara moral maupun 

material terhadap keberhasilan studi penulis. 

 Selanjutnya, adik-adikku Tersayang (Ahmad 

Muhammad Ainur Rofiq, Hanik Arum Maulida, dan 

Ahmad Muhammad Anwar Abdul Ghani) yang selalu 

menjadi kebanggan dan memberikan kebahagiaan 

dalam kehidupan keluarga. Tak lupa sahabatku Aris 

Setia Budi yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi tentang kehidupan kepada penulis. 

 Lalu, skripsi ini saya persembahkan untuknya yang 

sampai saat ini masih dirahasiakan oleh-Nya dan entah 

sampai kapan penulis harus menunggu untuk 

dipertemukan dengan dirinya. 

 Teman dan sahabat-sahabatku Ushuluddin/IQT 2015 

terima kasih telah memberikan arti dari sebuah 

hubungan pertemanan dan persahabatan, semoga 

hubungan yang telah kita bina selama ini tidak pupus 

sampai akhir hayat nanti.  

 Almamater tercinta kampus Hijau Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. 

 Dosen-dosen IAIN Kudus, teruntuk dosen-dosen dari 

Jurusan Ushluluddin terima kasih sudah memberikan 

ilmunya dengan ikhlas dan tanpa imbalan apapun. 

 Bapak Muhammad Nurudin, terima kasih sudah 

mengarahkan dan membimbingku dalam pembuatan 

skripsi ini. 
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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 Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
  َع 

awal 
‘A/‘ɑ 

 ء

akhir 
A᾽/a᾽ بَعا Bᾱ 

 D/d د
  

akhir 
A᾽/ɑ᾽ 

 ء

awal 
A/a بِي Bī 

 Bū بُب ْو  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy  َع َعِ يّب  ɑbb اَعبّب  Q/q ق Z.z ز

بّب  K/k ك S/s س  rɑbb رَع
 َعااَع ِ 

 يّب 

‘ɑlami

y 

„Ain 

Hamzah 

 di 

Belakang 

„Ain 

Hamzah  

di-wɑqf 

 الْو 
Vokal 

Rangkap 

 َع َع 

  َع 
qɑrɑ‘ɑ  وْو ُب  ااْو ُب ُب

ɑl-

furū‘ 
 ااْو َع َع ُب 

ɑl-

qɑmɑ

r 

 َع ْو ِ 

 يْو 
gɑirī 

ءًء  اءُب  qɑrɑ᾽ɑ  َع َع  ااْو َع َع

ɑl-

qɑḍᾱ

᾽ 

االَّش ْو 

 سُب 

ɑl-

syɑms 
  َع ْو ٌئ 

syɑi᾽u

n 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 
Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

الُب  جَع َع

 االّبِ ْو ِ 

Jɑmᾱluddī

n 
الُب االّبِ ْو ِ   جَع َع

Jɑmᾱl ɑl-

Dīn 
 sᾱ„ɑh  َعا َع ٌئ 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa penulis 

panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan 

kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat 

bagi makhluk sekalian alam dan juga kepada keluarga 

beliau, para sahabat dan para tabi‟in, serta kepada kita 

umatnya, semoga kita mendapatkan pertolongan (syafa’at 

al-‘udzma) dari beliau di hari kiamat nanti. 

Skripsi yang berjudul: “Makna Pemilihan Ayat-ayat 

Alquran Sebagai Dekorasi Seni Kaligrafi Bagi Jama‟ah 

Masjid Jami‟ Baitul Mu‟minin Desa Hadipolo Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus (Kajian Living Qur‟an)” telah 

berhasil disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Ilmu Pendidikan Agama Islam di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti, banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu 

peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah menyetujui dan 

merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Masrukhin, S. Ag, M. Pd. selaku Ketua Dekan 

Fakultas Ushuluddin STAIN Kudus yang telah 

memperlancar penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. Muhammad Nurudin, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, 

serta mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M. Ag., selaku kepala perpustakaan 

IAIN Kudus beserta karyawan yang telah memberikan 
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izin layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Semua dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang senantiasa membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Kepada pengurus masjid H. Ahmad Rif‟an dan para 

jama‟ah masjid Jami‟ Baitul Mu‟minin, yang telah 

membantu peneliti dalam memberikan pelayanan berupa 

data-data wawancara guna menyusun Skripsi.  

7. Kepada abah Abdul Rozaq dan simbok Saidatun serta 

adik-adikku Ahmad Muhammad Ainur Rofiq, Hanik 

Arum Maulida, Ahmad Muhammad Anwar Abdul 

Ghani dan seluruh keluargaku yang senantiasa 

memberikan doa, motivasi, baik materiil maupun 

spiritual dengan tanpa lelah dan bosan untuk membantu 

proses diri menjadi sosok insan pembelajar yang selalu 

didambakan keberhasilannya. 

8. Teman-taman angkatan 2015 jurusan Ushuluddin IQT / 

Ilmu Alquran dan Tafsir, yang selama ini selalu 

memberikan penghibur serta semangat selama di IAIN 

Kudus. 

Akhhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca 

pada umumnya. 

 

Kudus, 09 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

  

Ahmad Muhammad  Muchtar Habibie  

NIM. 1530110081 

 

 

 


