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MOTTO 

 

تُۡكِرهُ ٱلنَّاَس َحتَّٰى یَُكونُوْا ُمۡؤِمنِیَن  َولَۡو َشآَء َربَُّك َألَٓمَن َمن فِي ٱۡألَۡرِض ُكلُّھُۡم َجِمیًعۚا أَفَأَنَت 

٩٩  

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 

orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang 

yang beriman semuanya?” 

 (Qs. Yunus: 99) 

“Tidak pentig apapun Agamamu atau sukumu...kalau kamu bisa 

melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak 

pernah tanya apa Agamamu...” 

 

(K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)) 
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PERSEMBAHAN 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

العالمین وبھ نستعین على أمور الدنیا والدین والصالة والسالم على الحمد � رب 

أمابعد. أشرف األنبیاء وإمام مرسلین سیدنا ومولنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین  

Dengan hati yang tunduk pasrah, yang selalu mengharap 

ridha dan inayah Allah SWT, tiada daya dan upaya kuat 

menjalankan ibadah serta tiada daya dan upaya mampu 

menghindar dari kemaksiatan kecuali dari pertolongan-Nya, 

sebaik-baik Dzat yang mencukupi dan dijadikan perwakilan, 

penulis persembahkan karya yang amat sederhana kepada: 

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, 

Bapak Sunar dan Ibu Lasinah yang telah senantiasa 

mendoakan setiap waktu, mensupport serta rela dan tulus 

berkorban demi masa depan anak-anaknya, dan tiada habis 

kata untuk melukiskan rasa terima kasih penulis kepada 

beliau. 

2. Adik penulis, Burhan Afiqun Najih serta segenap keluarga 

besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan 

pelipur duka dikala penulis merasa sepi. 

3. Ibu Atika Ulfia Adina,S.Psi.I.,M.S.I selaku dosen 

pembimbing dari Proposal sampai Skripsi yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam 

mengarahkan dan memberi saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Segenap civitas academica IAIN Kudus yang telah 

memberikan ilmu-ilmunya beserta partisipasinya kepada 

penulis. 

5. Kepada seluruh teman-teman Tasawuf Psikoterapi, 

terkhusus TP angkatan 2015. Kalian semua telah banyak 

memberikan kesan baik secara tersirat maupun tersurat, 

kalian semua luar biasa. 



vii 
 

6. Seluruh mitra PPL di pondok pesantren At-Taqiy 

Kalipucang, Welahan, Jepara. 

7. Seluruh Mahasiswa Team KKN 89 dan masyarakat Desa 

Gondo Harum, Jekulo, Kudus. terutama para adik-adik 

murid BIMBEL LES serta siswa-siswi TPQ-MADIN, dan 

warga yang telah membantu pelaksanaan tugas KKN 

kami, semoga kalian semua selalu dalam perlindungan dan 

keberkahan Allah SWT. 

8. Kepada para hamba Allah yang budiman, semoga 

secercah hal yang engkau empatikan. Dapat menjadi 

amalan mutaqabbalan yang dilipat gandakan tanpa 

perhitungan oleh Allah SWT. 

9. Kepada segenap pembaca yang budiman dan semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 

semoga amal kalian diberi balasan yang setimpal dan 

diterima disisih Allah SWT, dengan iringan doa 

jazaakumullah ahsanal jazaa’ jazaakumullah khairan 

katsiiran. 

Tiada kata yang dapat terucap dari penulis, selain ucapan 

hamdalah wasyukrulillah dan ucapan terima kasih atas bantuan 

serta doa kepada seluruh pihak. Tiada perjuangan yang sia-sia 

karena-Nya, tiada beban yang melebihi kapasitas hamba-Nya, sir 

walaa taqif. Semoga skripsi dari penulis, mampu menjadi buah 

berkah keilmuan dan menjadi literatur yang nafi’ serta muta’adi 

min ad-Dunya hatta al-Akhirat, birahmatika yaa arhama ar-

Rahimiin. Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین وبھ نستعین على أمور الدنیا والدین والصالة والسالم على 

أمابعد. آلھ وأصحابھ أجمعین أشرف األنبیاء وإمام مرسلین سیدنا ومولنا محمد وعلى  

Skripsi yang berjudul “Konsep Mahabbah Sebagai Dasar 

Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama” ini telah disusun 

dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) Program Studi Tasawuf 

Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

pengetahuan, pengarahan dan saran-saran dari berbagai pihak. 

Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terrealisasikan. Untuk itu 

penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan ta’dzim kepada 

yang terhormat: 

1. Bapak Dr. Mundzakir, M.Ag selaku rektor IAIN Kudus. 

2. Bapak Drs. H. Masrukin, S. Ag., M. Pd selaku ketua 

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Ibu Salmah Fa’atin, M.Ag selaku ketua Program Studi 

Tasawuf Psikoterapi IAIN Kudus. 

4. Ibu Atika Ulfia Adina,S.Psi.I.,M.S.I, selaku dosen 

pembimbing dari Proposal sampai Skripsi yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam 

mengarahkan dan memberi saran kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan 

beserta staff IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Para dosen dan staff pengajar IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai macam kajian keilmuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunar dan Ibu Lasinah 

yang penulis cintai, sayangi, dan diharap-harapkan 

ridlanya, yang selama ini telah menbiayai secara materi 
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maupun non materi, mendidik, mencurahkan segenap jiwa 

raganya, kasih sayang dan perhatiannya, dan juga 

rangakaian doa yang senantiasa dipanjatkan kepada-Nya 

untuk penulis. 

8. Adik penulis, Burhan Afiqun Najih yang senantiasa 

mengisi dan menghiasi hari-hari penulis dan juga 

mendoakan penulis. 

9. Teman-teman Tasawuf Psikoterapi, terkhusus TP 

angkatan 2015, keluarga besar PPL di Pondok Pesantren 

At-Taqiy Kalipucang, Welahan, Jepara, dan teman-teman 

kelompok KKN posko 89 Gondo Harum, Jekulo, Kudus 

dan sanak famili sekitarnaya yang senantiasa memberikan 

semangat, dukungan, motivasi, candaan, dan doa. Dari 

merekalah penulis belajar memahami dan beramal 

mengenai pahit manisnya kehidupan, sehingga banyak 

sekali lukisan-lukisan kehidupan yang tersurat dalam 

memori ingatan penulis. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini, semoga amal baik yang telah diberikan kepada 

penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat 

sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT dengan iringan doa 

jazaakumullah ahsanal jazaa’ jazaakumullah khairan 

katsiiran. 

Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang amat 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis saat mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi kemashlahatan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini mampu membawa keberkahan serta 

kemanfaatan baik dalam kajian keilmuan, mu’amalah, maupun 

ubudiyyah yang muta’adi min ad-Dunya hatta al-Akhirat, 

birahmatika yaa arhama ar-Rahimiin. Aamiin 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Penddidikan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1988. 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak di lambangakan أ

 - Ba’ B ب

 -   ت

 Sa’ S S dengan titik di ث

atasnya 

 - Jim J ج

 Ha’ H H dengan titik di ح

bawahnya 

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Z dengan titik diatasnya ذ

 - Ra’ R ر

 - Za’ Z ز

 -  Sin س

 ش

 ص

Syin  

 

 

- 

S dengan titik 

dibawahnya 

 Dad D d dengan titik di ض

bawahnya 
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 Ta’ T T dengan titik di ط

bawahnya 

 Za’ Z Z dengan titik di ظ

bawahnya 

 Ain ‘ Koma terbalik di‘ ع

atasnya 

 - Gain F غ

 - Fa’ Q ف

 - Qaf K ق

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و

 - Ha’ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Ya’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap termasuk anggota Syaddah, di 

tulis lengkap  

 di tulis Ahmadiyyah : أحمدیّة 

C. Ta’ Marbuthah dan Akhir Kata 

1. Bila di amatikan di tulsi h, kecuali untuk kata-

kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa 

Indonesia 

 di tulis jama’ah جماعة
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2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata 

lain, di tulis t. 

 ditulis ni’matullah : نعمة هللا

 ditulis zakatul-Fitri: زكة الطر    

D. Vokal Pendek 

Fatkhah ditulis a, kasrah di tulis i, dan dammah 

ditulis u 

E. Vokal Panjang 

1. a panjang di tulis a, i panjang ditulis i dan u 

panjang ditulis u, masong-masing dengan tanda 

(“) di atasnya. 

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu 

kata di pisahkan dengan apostrof (‘) 

 di tulis mu’annas : مؤنث ,di tulis a’antum :أانتم

G. Kata Sandang Alif+ Lam 

1. Bila di nikuti huruf Qamariyyah di tulis  

 dituis al-Qur’an : القرأن

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah, huruf i di ganti 

dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya 

 di tulis asy-syi’ah : الشیعة

H. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD 

I. Kata dalam Rankaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata perkata atau, 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam 

rangkaian tersebut. 

-ditulis syaikh al-Islam atau syaukhul : شیخ اإلسالم 

Islam 
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