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MOTTO 

 

 

 

ُ الَِّذۡيَن ٰاَمنُۡوا ِمۡنُكۡم ۙ وَ   ُ بَِما تَۡعَملُۡوَن َخبِۡير    ؕ  لَِّذۡيَن اُۡوتُوا اۡلِعۡلَم َدَرٰجت  ا يَۡرفَعِ ّٰللاه َوّٰللاه  

 

 

 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Teliti apa yang kamu kerjakan. 
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Karya ini penulis persembahkan untuk : 

1. Istri tercinta Ana Qoniah Fauziah yang senantiasa mendoakan, 

memberikan semangat, memberikan dukungan penuh atas 

terselesainya tesis ini. 

2. Bapak, Ibu, Mertua, Mas, Mbak, dan Adik-adik yang senantiasa 

mendoakan, memberikan semangat, dan dukungan baik moral 

maupun material. 

3. Segenap keluarga besar Mbah H. Surawi (alm) sekalian, Mbah H. 

Muslim (alm) sekalian, Mbah H. Mahmudi (alm) sekalian, Mbah 

Suhadi (alm) sekalian, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

4. Kepala Madrasah MTs NU TBS Kudus Bapak Salim, S.Ag., M.Pd. 

yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di MTs 

NU TBS Kudus. 

5. Segenap Bapak-bapak guru dan staf di Mts NU TBS Kudus yang 

telah membantu, mendukung, dan memberikan kelancaran terhadap 

penyusunan tesis ini. 

6. Segenap teman-teman seperjuangan Pascasarjana Angkatan 2017 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, 

semangat, dan motivasinya. 

7. Segenap sahabat dan teman-teman yang senantiasa memberikan 

semangat, doa, dan dukungan secara penuh. 

 

Penulis ucapkan Jazakumullah Ahsan al-Jaza’, semoga tesis ini menjadi 

kebermanfaatan dan menjadi pahala serta kebaikan bagi kita semua. 

Amiin. 
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Pedoman Transliterasi Arab – Latin 

 

 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ل  Sy/sy ش  B/b ب 

tanda 

ََ . M/m م S{/s} ص T/t ت     

.. 

A/a 

ََ ... N/n ن D{/d} ض \S|\/s ث    I/i 

ََ . W/w و T{/t} ط  J/j ج    

.. 

U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ  {H}/h ح

 KH/k خ

H 

 <Ba ا ب   ´akhir A´/a ء awal ‘A/‘a ع 

ََ ب    ي  awal A/a ء ’akhir A’/a ع D/d د   Bi> 

 <Bu و   ب  Y/y ي G/g غ \Z|/z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>´ nisbah ف  R/r ر

 falakiy ي   ك   ل  ف  abb ب   أ Q/q ق  Z/z ز

 a>la‘ ي      م      ل ا ع   rabb  ر  ب  K/k ك S/s س 

miy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 

 Vokal ل   ا

Rangkap 

 -al ع   و   ر   لف        ا qara’a ع   ر   ق

furu>’ 

 -al ر   م   ق   ل   ا

qamar 

 gairi ي   ر   ي   غ  

> 

  ء   ر   ق

qara´a 

 

 ء     ا ض       ق ل     ا

al- 

qad}a 

>´ 

 

 س   م   ش   ال 

al- 

syams 

 

 ئ   ي   ش  

syai´ 

un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Ta>´ 

Marbu>t}ah 

 Jama>lud ه   ي   د  ِ  ال ل   ما       ج  

di>n 
 -Jama>l al ه   ي   د  ِ   ال ل   ما         ج  

Di>n 
 ’<sa ة ع     ا س  

ah 
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Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tesis ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Kudus yang telah merestui 

penulisan tesis ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan tesis ini. 
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Lc., M.A. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan tesis ini. 
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Semoga amal baik yang telah diberikan menjadi amal jariyah sekaligus 

mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin. Akhirnya penulis menyadari bahwa 

penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap 

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 
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maupun sampai tugas akhir penulisan tesis ini. 
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