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MOTO 

اِلُكمْ اِنَّ  لاِكْن ياْنُظُر اِلاى قُلُْوبُِكْم وا أاْعما الاكُْم، وا أاْموا ُكْم وا را ّللاه َلا ياْنُظُر اِلاى ُصوا  

“ Sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa dan harta 

kalian, akan tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan 

kalian.” 

“ No more body shaming! Big or small, short or tall, none of us 

are beautiful if we tear others down to build ourselves up” -

Anonim- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSEMBAHAN 

 Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, 

skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1) My support system: (Almh) Ibu Suyati, Bapak Zaenal 

Mustaghfirin, kakak-kakakku (M. Ariq Shofi dan Irlina 

Hikmawati), Adik-adikku (Ilia Nisviatun Hikmah, M. 

Burhannudin, M. Zainani Luqman Faridlo) tiada kata 

yang mampu mewakili rasa terima kasihku kepada 

kalian atas doa, kepercayaan, dan support kalian atas 

segala proses yang saya lalui. 

2) My second family: PondokPesantren al-Mubarok al-

Maimun. Kepada seluruh pengurus, pembina, ustadz, 

dan ustadzah, terima kasih atas ilmu dan pengalaman 

yang saya dapatkan. Kepada seluruhsantri, terima kasih 

atas pengalaman, semangat dan yang senantiasa 

mengisi hari-hari dengan penuh kejutan. 

3) Teman-temanku IQT-A angkatan 2016: Siti Kosiyatun, 

Nur Alifah Prihatini, Choirun Nisak, Mifatul Hidayah, 

Ita Purnama, Ayu Andriana, Fauzul Muna, Rifqi Nur 

Annisa, Rizqi Haidaroh, Lina Muzayyana, Niswatul 

Khabibah dan yang lainya yang tidak mungkin saya 

sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani 

saya dalam menimba ilmu selama perkuliahan dan 

senantiasa mengisi hari-hari menjadi lebih 

menyenangkan. 

4) Semua pihak yang sudah terlibat yang sudah membantu 

berupa semangat, motivasinya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

َوَعٰلى   َنْستَٰعْيَن  َوٰبٰه  اْلعَالَٰمْيَن   ٰ َرب   ٰ ّلِٰله َوالصَّالَةُ  اَْلَحْمدُ  ْيٰن  َوالد ٰ اُُمْوٰرالدُّْنيَا 

ٍد َوَعٰلى ٰأٰلٰه َوَصْحٰب  ٰه  َوالسَّالَُم َعٰلى أَْشَرٰف اْْلَْنٰبيَاٰء َوإَٰماٰم اْلُمْرَسٰلْيَن َسي ٰٰدنَا َوَمْوالَنَا ُمَحمَّ

ٰ اْلعَٰظْيٰم اَمَّ  ٰ اْلعَٰلي  ةَ ااٰلَّ بٰاّلِله  ا بَْعدُ اَْجٰمٰعْيَن الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

  

Alhamdulilllah segala puji bagi Allah swt yang selalu 

kita panjatkan yang telah memberikan kita nikmat yaitu nikmat 

Iman, Islam dan kesehatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap 

tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad saw. 

yang selalu kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat. 

 Skripsi yang berjudul “KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I 

TENTANG VERBAL BULLYING BERBENTUK BODY 

SHAMING DALAM PERSPEKTIF ALQURAN” dapat 

terselesaikan yang bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai  

tercapainya gelar Sarjana Agama Program Studi Ilmu Qur’an 

dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus sekaligus 

bertujuan untuk  memberi pehaman bagi para pemuda Indonesia 

untuk memahami bagaimana konsep pemuda dimasa sekarang.  

 Penulis juga menyadari mengenai penulisan skripsi ini 

tidak bisa terselesaikan dengan lancar tanpa adanya pihak-pihak 

yang mendukung baik secara moril dan meteril. Untuk itu 

penulis menyampaikan banyak terimakasih sebanyak-

banyaknya kepada pihak-pihak yang sudah  membantu penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Allah swt. yang selalu memberikan kehidupan, 

keselamatan dan kesehatan berupa jasmani dan 

rohani. 

2. Nabi Muhammad saw. yang senantiasa menjadi 

panutan. 

3. Bapak ZaenalMustaghfirin dan (Almh) Ibu Suyati 

sebagai orang tua saya yang sudah memberikan 

dukungan baik moril dan materil serta motivasinya. 

4. Kakak dan adik kandungku tercinta, M. Ariq Shofi, 

Irlina Hikmawati, Ilia Nisviatun Hikmah, M. 

Burhannudin, dan M. Zainani Luqman Faridlo yang 

selalu mendukung perjalanan penulis. 



 

5. Bapak Dr. H. Mudzakir, S.Ag., M.Ag selaku Rektor 

IAIN Kudus berseta jajarannya. 

6. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan 

Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya. 

7. Bapak Abdul Karim, SS., MA selaku kaprodi Ilmu 

Qur’an dan tafsir  

8. Bapak Dr. H. Ahmad Atabik, Lc., M.S.I. selaku 

dosen pembimbing yang dengan tulus dan sabar 

dalam memberikan bimbingan kepada penulis. 

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas 

Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan 

dalam proses penyelesaian studi penulis. 

10. Para sahabat kelas IQT-A angkatan 2016 yang sudah 

menemani saya dalam menimba ilmu selama 

perkuliahan dan senantiasa mengisi hari-hari 

menjadi lebih menyenangkan. 

11. Tak lupa teman-teman yang sudah membantu serta 

memberikan semangat serta motivasinya dan 

memberikan bantuan berupa literasi kepada penulis 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 Penulis juga memahami pastinya penulisan skripsi ini 

jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan 

pengalaman yang nantinya dikemudian hari terdapat adanya 

kritikan sekaligus saran yang membangun sehingga penelitian 

tentang bagaimana konsep pemuda nantinya dapat diteruskan. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Qur’an dan Tafsir. 

       

    Kudus, 15Oktober 2020 

       

    Penulis,   

     

 

YuuinulMuna 

    NIM. 1630110016 

 

 


