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MOTTO 

 

 َ ِ  َّن َ َ   ْاُ ْ ِ   ُْ  ًر ۙا 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” 

Q.S  Al Insyiroh: 51 
 

ُ نَ ْف ًر  ِ َلَّن ُوْسَ َه  ۗ  ََل  َُكلُِّف  ّللّه
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 
Q.S. Al Baqoroh: 2862 

 
  

                                                             
1
 Ma‟had Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an, Al Qur‟an Bi Rosm Usmani dan 

Terjemah, Cet.VI, Jilid II, 595. 
2
 Ma‟had Tahfidh Yanbu‟ul Qur‟an, Al Qur‟an Bi Rosm Usmani dan 

Terjemah, Cet.VI, Jilid I, 48. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur akhirnya 

masa-masa melelahkan dalam penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Dalam segala kerendahan hati skripsi ini 

kupersembahkan kepada: 

1. Almamater tercinta IAIN Kudus 

2. Orang tuaku Bapak Lilik Suryono dan Ibu Kamiati 

Untuk semua hal yang telah kalian berikan selama ini. Yang 

telah mendukungku, menyemangatiku setiap waktu. 

Terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang 

tidak dapat diganti dengan apapun. Terimakasih atas semua 

doa-doa yang selalu kalian  panjatkan untuk anakmu ini. 

Terimakasih atas kasih sayang dan ruang maaf yang selalu 

terbuka lebar untukku. 

3. Adik-adikku 

Menjadi anak pertama yang memikul tanggung jawab lebih 

besar dari kalian tentu saja tersemat harapan besarku pada 

kalian. Meski terkadang menyebalkan, namun kalian adalah 

sumber semangat dalam hidupku. Dan selalu terselip doa-doa 

untuk kalian agar menjadi lebih baik, dan bersama-sama dapat 

membahagiakan orangtua kita. 

4. Guru-gurukku 

Bapak ibu guru, bapak ibu dosen, ustad ustadzah madrasah 

yang telah berperan penting dalam hidupku selama aku 

menuntut ilmu. Mengajariku berbagai hal, dari yang aku tidak 

tahu hingga aku mengetahui banyak hal, tanpa kalian aku 

bukanlah siapa-siapa. 

5. Keluarga dan saudara-saudaraku, serta masyarakat Desa 

Kaliputu 

Diantara mereka aku tinggal dan dibesarkan, dari merekalah 

aku belajar banyak pengalaman kehidupan. Menjadi bagian 

dari mereka dan berharap semoga bisa berguna dan 

bermanfaat bagi mereka kelak. 

6. Kelas IQT C 2017 dan teman-teman seangkatan IQT 2017 

Orang - orang hebat yang belum pernah kukenal sebelumnya, 

yang Allah hadirkan untuk mewarnai hari-hariku selama 

menjadi mahasiswa, menjadi teman seperjuangan yang saling 

mensuport satu sama lain. 
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7. HMP IQT 

Keluarga keduaku, yang Allah SWT takdirkan menjadi bagian 

dalam hidupku, tempat aku berproses menimba pengalaman, 

dan mengajariku arti tanggungjawab seorang pemimpin.  

8. PP. Darul Falah 4 Jekulo Kudus 

Rumah keduaku, tempat dimana aku mengapai cita-cita 

tertinggiku. Terimakasih Abah KH. Muhammad Jazuli, S.Ag. 

M.Hum, serta Ibu Hj. Sailin Nihlah, S.Pd. al Hafidzoh yang 

telah mendidiku selama di pondok. Serta mbak-mbak yang 

selalu sabar mengurusi para santriwati. 

9. Rekan rekanita IPNU-IPPNU, sera anak muridku di Madrasah 

Diniyyah Baitussalam Kaliputu. 

Dari kalian aku belajar arti kesabaran dan tanggung jawab, 

menahan emosi ketika marah, belajar memahami karakter dan 

kepribadian kalian masing-masing, karena kalian adalah 

generasi penerus yang harus berkarakter serta berilmu 

pengetahuan. 

10. Keluarga UKM Al IZZAH, UKM JQH Asy Syauq, PMII 

Rayon Ushuluddin Komisariat Sunan Kudus, yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu. 

11. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam 

pembuatan skripsi ini. 

Syukur Allhamdulillah dengan doa dan restu dari-Mu, 

akhirnya perjalanan yang begitu banyak rintangan bisa saya lalui 

dan semangatku tidak berhenti sampai disini karena saya yakin 

masih ada beribu hal yang menanti di depan sana, karena masih 

banyak cita-cita yang harus saya gapai. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor : 158/1987 dan 0534b/U/1987. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan 

Rahmat Taufiq serta Hidayah-Nya, kepada seluruh makhlu-Nya. 

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad 

SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan 

menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, skripsi yang 

berjudul “Implementasi Makna Ayat tentang Pemeliharaan 

Anak Yatim di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus (Studi Living Qur’an)” terselesaikan. Penyusunan skripisi 

ini bertujuan untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar 

sarjana agama di Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir  Institut Agama Islam Negeri Kudus 

Al-Qur‟an adalah kitab suci umat islam yang mengatur 

segala aspek kehidupan, didalamnya terdapat pedoman dan 

petunjuk hidup bagi manusia. Salah satunya tentang pemeliharaan 

anak yatim. Tanpa kita sadari al-Qur‟an telah membaur dengan 

perilaku keseharian masyarakat. Al-Qur‟an yang hidup di 

masyarakat inilah yang dinamakan living qur‟an.  

Salah satunya, yang terjadi di Desa Kaliputu Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus, ayat tentang pemeliharaan anak yatim 

telah di implementasikan dalam bentuk santunan, maupun sikap 

terhadap anak yatim di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus. 

Penelitian ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali 

ini dengan hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. H. Masrukhin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

IAIN Kudus. 

3. Abdul Karim, S.S. M.A, selaku KA.Prodi Ilmu Al Qur‟an dan 

Tafsir IAIN Kudus. 

4. Dr. Muhamad Nuruddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus yang telah 

mengajarkan ilmunya, serta Staff Administrasi Fakultas 

Ushuluddin yang telah membantu kelancaran studi penulis di 

IAIN Kudus. 
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6. Orang tuaku, Bapak Lilik Suryono dan Ibu Kamiati yang telah 

memberikan doa dan dukunganya setiap saat. 

7. Keluarga dan sahabat yang selalu menyemangati setiap saat. 

8. Teman-teman Program Studi Ilmu Qur‟an dan Tafsir angkatan 

2017, khususnya teman-teman kelas IQT C 2017. 

9. Kepada para informan yang sudah membantu dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

10. Serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang 

berkesempatan membaca skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. 

 

Kudus, 3 Februari 2021 

Penulis 
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