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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Zakiyyatun 
Nufus, NIM. 1530110019 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.
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ABSTRAK

Zakiyyatun Nufus, 1530110019, Persepsi Santri Putri Pesantren Al-
Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus Terhadap Alquran Surah 
al-A’raf Ayat 180 Tentang Al-Asmā’ al-Ḥusna .

Skripsi dengan judul Persepsi Santri Putri Pesantren Al-
Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus Terhadap Alquran Surah al-
A’raf Ayat 180 Tentang Al-Asmā’ al-Ḥusna dibuat dengan tujuan 
untuk mengetahui: (1) Persepsi Santri Putri Pesantren Al-Ghurobā’
Tumpang Krasak Jati Kudus Terhadap Alquran  Surah Al-A’raf Ayat 
180 Tentang Al-Asmā’ al-Ḥusna . (2) Implementasi al-Asmā’ al-Ḥusna 
bagi Santri Putri Pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus. 
(3) Manfaat pelaksanaan al-Asmā’ al-Ḥusna bagi Santri Putri 
Pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian field research. Field research merupakan penelitian dimana 
peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data yang 
mendekati kebenaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lokus penelitian di 
Pondok Pesantren Putri Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak jati Kudus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi santri santri 
putri pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati Kudus terhadap al-
Quran surah al-A’raf ayat 180 tentang al-Asmā’ al-Ḥusna , bahwa ayat 
tersebut mengandung perintah untuk berdo’a dan menyeru dengan 
nama-nama Allah yang Agung yaitu al-Asmā’ al-Ḥusna .. Melalui ayat 
ini para santri mempercayai adanya energy positif, hikmah, dan 
manfaat yang luar biasa bagi siapa saja yang mau mengamalkan al-
Asmā’ al-Ḥusna . (2) Implementasi al-Asmā’ al-Ḥusna bagi santri Al-
Ghurobā’ dengan cara memahami makna al-Asmā’ al-Ḥusna ,
mengambil nilai-nilai dan ajaran yang terkandung didalamnya, 
kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
pedoman untuk berakhlakul karimah dan menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang dihadapi. (3) Para santri percaya bahwa dibalik al-
Asmā’ al-Ḥusna terdapat manfaat yang luar biasa. Beberapa manfaat 
yang diperoleh santri Al-Ghurobā’ dari pengamalan al-Asmā’ al-Ḥusna 
tersebut antara lain: dapat meningkatakan kecerdasan spiritual, 
mempermudah terkabulnya harapan, meningkatkan hafalan al-Quran, 
dan membuat hati menjadi tentram. 

Kata Kunci : Persepsi Santri, Pesantren, Al-Asmā’ Al-Ḥusna.
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Moto

ھَ إِالَّ ھَُوۖ لَھُ ٱۡألَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَ  ُ َالٓ إِلَٰ َّ   ىٰ ٱ

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. 

Dia mempunyai al-Asmā’ al-Ḥusna (nama-nama yang baik),
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang 
telah memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini. Dengan penuh rasa syukur kami persembahkan skripsi ini 
kepada:

1. Ayah tercinta Nafi’an dan ibu Qoniatul faizah yang tanpa lelah 
senantiasa melantunkan do’a di sepertiga malamnya dan 
mengorbankan waktu demi putri tercinta, berupa dukungan, 
kasih sayang, serta nasihat yang sangat berharga, tanpa kalian 
penulis bukan apa-apa.

2. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghurobā’ Abah Mustamir Abdul 
Mu’in wa ahli baitihi beliau sebagai orang tua kedua bagiku dan 
yang senantiasa kuharap barokah ilmu dan ridho dari beliau.

3. Bapak Dr. H. Ma’mun Mu’min, M.Ag., M.Si., M.Hum. selaku 
dosen pembimbing. Beliaulah yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 
arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Saudara kandungku dek Azka dan dek Aril yang telah memberi 
dukungan. Terimakasih atas motivasi yang selalu kalian berikan.

5. Teman-teman seperjuanganku jurusan Ushuluddin Angkatan 
2015, terutama kelas A-IQT yang selalu ada buatku.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Pondok pesantren 
Al-Ghurobā’. 

7. Anggota kamar Maryam tahun 2019/2020 yang telah 
memberikan semangat selama pengerjaan skripsi. Terkhusus 
temanku Nevi Pandia, Endang Suzana, dan Tsamrotul yang 
bersedia menjadi pendengar setia saat penulis mengalami masa 
kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga besar PPL Pondok Pesantren Tasywiqu Alquran
Garung Lor Kaliwungu Kudus.

9. Keluarga besar KKN Desa Sidomulyo Jekulo Kudus.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini 

yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“Persepsi Santri Putri Pesantren Al-Ghurobā’ Tumpang Krasak Jati 
Kudus Terhadap Alquran Surah Al-A’raf Ayat 180 Tentang Al-Asmā’ 
al-Ḥusna ”.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada beliau Nabi 
Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman 
jahiliyah menuju zaman keemasan, dan menjadi teladan bagi umatnya. 
Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas 
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Kudus. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya 
pihak yang membantu dan membimbing. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Bapak Dr. H. Masrukin, S.Ag.,M.Pd. selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus.
3. Bapak Dr. H. Ma’mun Mu’min, M.Ag., M.Si., M.Hum. selaku

dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikiran.

4. Anisa Listiana, M. Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 
beserta karyawan yang telah memberikan izin layanan 
perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Progam Ilmu Alquran dan Tafsir
(IQT) IAIN Kudus, yang telah membekali berbagai pengetahuan, 
sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Abah Mustamir Abdul Mu’in wa ahli baitihi serta pengurus 
Pondok Pesantren Putri Al-Ghuroba’ Kudus yang telah 
memberikan bantuan kepada peneliti dan bersedia menjadi 
informan bagi penelitian dalam skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu 
memberikan do’a dan dukungan setiap saat, kapanpun dan 
dimanapun.

8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
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Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari 
keterbatasan dan kekurangan, untuk itu peneliti menerima saran 
maupun kritik yang sekiranya dapat peneliti gunakan sebagai perbaikan 
dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
Amin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, 24 Oktober 2019
Peneliti

Zakiyyatun Nufus
NIM. 1530110019
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ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ
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