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MOTTO 

ًرا  ْينِ َمْن يُرِِد هللاُ ِبِه َخي ْ  يُ َ  ِّْ ُه ِ  االِّ
“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu Kebaikan, 

maka Allah akan memberikan pemahaman (ilmu 

pengetahuan) kepadanya tentang agama”. (HR. Bukhari)
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 Mohamad Kholil, “Etika Pendidikan Islam: Petuah KH M. 

Hasyim Asy’ari untuk Para Guru dan Murid, (Yogyakarta: Titian Wacana 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

Syukur Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan 

segala keagungan dan kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya 
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masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat 

konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan 

demi tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya 

sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga karya 

ini bermanfaat bagi siapapun. 

 

 

Kudus, 9 Februari 2021 

Penulis 

 

 

 

M

uhammad Batiar Zuhdi 

NIM: 1610110205 

 



x 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB 

 
 


