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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 
Nurul Faizatul Alifah, NIM: 1430110025, 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 ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
 

Kudus, 6 November 2019 
Peneliti 
 
 
   
 
 
 
    
Nurul Faizatul Alifah 
NIM. 1430110025 
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MOTO 
 

                      

                             

                       

              

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang 
telah menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia 
menutupkan malam kepada siang yang 
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya 
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang 
(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. 
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah 
hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.” 

1 
  

                                                             
1 Al-Qur’an Surat al-A’ra>f ayat 54,  Departemen Agama 

Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. 
Toha Putra, 1996), 157. 
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P E R S E M B A H A N 

 

Skrispsi ini penulis persembahkan untuk: 

 

 Kedua orang tuaku, Bapak Samsun Zuhri dan Ibu 

Mazro’ah yang selama ini selalu memberikan cinta 

dan kasih sayang tanpa ujung, yang do’anya selalu 

mengalir dalam setiap hembusan nafas, yang 

selalu memercikkan semangat tanpa kenal penat, 

yang selalu memberi petuah dan motivasi tiada 

henti...  

 Kedua mertuaku Bapak Slamet Saifuddin dan Ibu 

Usrotul Wahdah yang selama ini selalu memberi 

dukungan dengan tulus menyayangi dan 

mendo’akan... 

 Suami tercinta, Ahmad Zahlul Firza yang tulus 

menyayangi, selalu mencurahkan perhatian dan 

kasih sayangnya serta menerima segala 

kekuranganku... 

 Anakku tersayang, buah hatiku, Ashila Almaas 

Banafsaj yang selalu menemaniku berjuang... 

Tumbuhlah kau menjadi anak yang s}alihah 

sayang...  

 

 

 Mereka adalah alasan utama penulis 

untuk selalu berjuang mewujudkan mimpi dan 

harapan...  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan 
oleh penulis sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 
1987 nomor: 158/1987 dannomor: 0543 b/U/1987: 
1. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf 
Arab 

Nama 
Huruf 
Latin 

Keterangan 

 Alif A A ا .1
 Ba’ B Be ب .2
 Ta’ T Te ت .3
 Ṡa Ṡ Es dengan titik di atas ث .4
 Jim J Je ج .5
 Ḥa Ḥ Ha dengan titik di bawah ح .6
 Kha’ Kh Ka dan ha خ .7
 Dal D De د .8
 żal Ż Zet dengan titik di atas ذ .9
 Ra’ R Er ر .10
 Za Z Zet ز .11
 Sin S Es س .12
 Syin Sy Es dan ye ش .13
 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص .14
 Ḍad Ḍ De dengan titik di bawah ض .15
 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط .16
 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ .17
 Ain ‘ Koma terbailik di atas‘ ع .18
 Gain G Ge غ .19
 Fa F Ef ف .20
 Qaf Q Qi ق .21
 Kaf K Ka ك .22
 Lam L El ل .23
 Mim M Em م .24
 Nun N En ن .25
 Wawu W We و .26
 Ha H Ha ه .27
 Hamzah ' Apostrof ء .28
 Ya Y Ye ي .29
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2. Vokalpendek 
 َ◌ (Fatḥah)  : a 
 ِ◌ (Kasroh) : i 
 ُ◌ (Ḍommah) : u 
Contoh : 
 

3. VokalPanjang 
  ā : (Fathah + Alif) َ◌ا
Contoh : حسنى ditulis ḥusnā 
 ī : (’Kasroh + Ya) ِ◌ي
Contoh :َرِحْیم ditulis rahīm 
 ū :  (Ḍommah + Wawu) ُ◌و
Contoh : َرُؤوف ditulis raūf 

4. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap ditulis dengan menggunakan huruf 
‚ai‛ dan ‚au‛. 
Contoh: بین ditulis baina, bukan bayna 

 ditulis qaul, bukan qawl قول
5. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydīd) ditulis dengan 
menggunakan huruf dobel 
Contoh: جبَّار ditulis Jabbār 

6. Kata yang ada alif lam nya penulisannya dipisah 
meskipun pembacaannya langsung. 
Contoh: مالك الملك ditulis mālik al-mulk, bukan 
mālikul mulki 

7. Bacaan Al Syamsiyyah tetap ditulis sebagaimana 
Al-Qomariyyah. 

Contoh: الرزّاق ditulis al-razzāq bukan arrazzāq 

8. Iḍāfah 
Setiap susunan Iḍāfah penulis menggunakan ejaan 
penulisan bukan ejaan pembacaan. 

Contoh ذو اجلالل ditulis Żū alJalāl bukan Żūl Jalāl 

Kecuali bila berupa nama, maka langsung ditulis 
sesuai bacaan. 
Contoh: عبدهللا ditulis Abdullāh, bukan Abd Allāh 
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KATA PENGANTAR 
Bismilla>hirrahma >nirrah}i >m 

 
Assala>mu’alaikum, Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami kehadirat 
Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti 
memberikan berjuta limpahan nikmat dan karunia-Nya. 
Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan hamba-
Nya karena begitu agung kasih sayang-Nya, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. Shalawat 
dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para 
sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Aamiin. 

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang dalam atas 
nikmat Allah SWT., dengan terselesaikannya skripsi ini, 
Skripsi yang berjudul “Penafsiran Kelompok Salafi 
terhadap Ayat-Ayat Tauhid (Studi Tokoh Yazid bin 
Abdul Qadir Jawas Kitab Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah)” ini telah disusun dengan bersungguh-
sungguh untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 
Jenjang Studi Strata Satu (S.1) Program Studi Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin Institut 
Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis 
menyadari bahwa bukan hanya karena usaha keras penulis 
sendiri, akan tetapi adanya bimbingan, dukungan, serta 
saran-saran yang membangun dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati 
menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah menyetujui dan 
merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Masrukhin,S.Ag.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas 
Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Abdul Karim, SS., MA., selaku Ketua Prodi Ilmu al-
Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Agama 
Islam Negeri Kudus Kudus. 

4. Muhammad Misbah, Lc., M.Hum., selaku Dosen 
Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
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bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 
ini. 

5. Dr. Hj. Umma Farida., Lc., MA selaku dosen wali yang 
juga selalu membimbing penulis sejak awal 
perkuliahan. 

6. Semua Bapak atau Ibu Dosen khususnya dosen Fakultas 
Ushuluddin, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 
yang telah bembekali berbagai pengetahuan, sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

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

8. Ayah dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan 
perhatian, mendo’akan, memberi dukungan dan 
semangat setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. 

9. Bapak dan Ibu mertua tercinta yang selalu memberikan 
dukungan, semangat dan do’a selalu.  

10. Suami tersayang yang selalu memberikan perhatian, 
semangat, do’a, dukungan dan motivasi serta menjadi 
teman diskusi juga banyak membantu dalam 
penyusunan skripsi ini. 

11. Kakak-kakak dan adikku tercinta yang selalu 
memberikan semangat dan do’a dalam penyusunan 
skripsi ini. 

12. Teman-teman Fakultas Ushuluddin angkatan 2014 
khususnya teman seangkatan dan seperjuangan Program 
Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir kelas (IQT-A) yang 
telah memberikan warna dalam setiap langkah 
perkuliahan. 

13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menghaturkan terimakasih yang tiada terhingga 

atas segala jasa, bantuan dan bimbingan serta arahannya, 
juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka 
semua. Penulis tidak akan mampu membalas semua 
kebaikan itu satu-persatu. Hanya bisa memanjatkan do’a atas 
segala jasa dan kebaikannya  Jaza >kumulla >h ah }sanal jaza>’ 
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jaza>an kas \i >ran. Semoga Allah yang membalasnya dengan 
berjuta kali lipat kebaikan.  

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan serta 
masih jauh dari yang diharapkan, hanya Allah lah pemilik 
segala kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan 
penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 
Amin. 

 
 

Kudus, 5 November 2019 
Peneliti,    
 
 
 
 
 
 
Nurul Faizatul Alifah 
NIM. 1430110025 

  


