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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imron: 159).
1
 

 

                                                             
1 Al-Qur‟an, Surat Ali Imron ayat 159 
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PERSEMBAHAN 

 
Yang Paling Utama Dari Segalanya Ku Ucapkan 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta 

dan kasih sayang-Mu telah memberikan saya kekuatan, membekali 

saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas 

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi 

yang sederhana ini dapat dituntaskan dengan mudah. Sholawat dan 

salam selalu terlimpahkan dalam kehadiran baginda Rasulullah 

Muhammad SAW. 

Orang-Orang Yang Sangat Kukasihi Dan Kusayangi 

Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada 

terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada Bapak dan 

Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan 

cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas 

hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan 

persembahan. Untuk Bapak dan Ibu yang selalu membuatku 

termotivasi, selalu mendoakanku, dan selalu menasehatiku menjadi 

lebih baik. Terimakasih juga kepada calon imamku yang selalu 

mendoakanku serta memberikan semangat untuk saya agar bisa 

menyelesaikan karya sederhana ini. 

Teman-Teman Yang Kusayangi Dan Kucintai 

Kepada teman-teman angkatan 2015, terlebih untuk teman 

seperjuangan kelas MBSRC yang dari awal kita selalu kompak 

mensuport satu sama lain. Serta teman-teman saya yang tidak dapat 

kusebutkan satu persatu yang selalu memberikan saya suport dan 

terimakasih atas bantuan doa, nasehat, hiburan, candaan, dan 

semangat yang mereka kasih selama ini. 

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku 

Kepada bapak Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya 

selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang lainnya. Terimakasih banyak untuk semua ilmu 

yang diberikan, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang 

telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa 

IAIN Kudus. 
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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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KATA PENGANTAR 

 

         

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

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

kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun 

belum mencapai kesempurnaan. Iringan shalawat dan salam 

semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Nabi Agung 

Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh 

alam, serta keluarga, sahabat, dan pengikut setia. 

Berkat karunia dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan 

banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

perlu menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 

persetujuan penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah bersedia melungkan waktu, 

tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi. 

4. Anisa Listiani, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta segenap karyawannya yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 

membekali berbagai ilmu dan pengetahuan yang Insyaalah 

akan bermanfaat dalam kehidupan penulis khususnya dan 

orang lain pada umumnya. 

6. Zuhri selaku pemilik SRC. Sumber Agung Kudus yang 

telah memberikan ijin penelitian untuk skripsi ini. 

7. Ayah, Ibu dan keluarga tercinta yang telah membantu baik 

moral maupun materiil selama penyusunan skripsi ini. 
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8. Seluruh teman, sahabat dan juga tidak lupa calon imamku 

yang selalu mendukung, mendoakan dan juga sudah mau 

direpotkan selama ini. 

9. Seluruh teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

angkatan 2015 dan teruntuk MBSRC yang telah bersama-

sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus IAIN 

Kudus tercita ini. 

  

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau semua 

tersebut di atas dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat 

ganda. Penulis telah menyusun skripsi ini sesuai dengan prosedur 

ilmiah dengan sangat hati-hati, namun tentu masih banyak 

ditemukan kekurangan dan kesalahan. Karena itu tegur sapa dari 

pembaca berupa kritikan maupun masukan sangat penulis harapkan 

demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis 

berharap semoga segala apa yang tertuang dalam skripsi ini, dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca yang budiman pada umumnya. Serta dapat memberikan 

kontribusi keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 

 

 

Kudus, 09 Agustus 2019 

Penulis, 

 

 

 

Sugiarti 

NIM: 1520310089  

 

  


