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SURAT PERYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Muhammad Zaenuri 

NIM :  312020 

Fakultas/prodi :  Ushuluddin/IQT 

Alamat : Karangsono RT.06 RW.04 Kec. 

Karangrayung Kab. Grobogan  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang 

berjudul : “SIYASAH (TATANEGARA) MENURUT 

HAMKA DALAM SURAT ALI IMRON AYAT 159 

TAFSIR AL AZHAR” adalah benar-benar karya asli saya 

kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan 

sebenarnya.Apabila terdapat kesalahn dan kekeliruan di 

dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya yang 

dapat berakibat gelar kesarjanaan saya di batalkan.Demikian 

surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa 

ada paksaan dari pihak manapun, untuk di pergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Kudus, 26 Juni 2019 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Zaenuri  
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MOTTO 

 

"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 

tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri." (Muhammad 

Ali) 

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh." (Confusius) 

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi 

jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan 

buah." (Abu Bakar Sibli) 
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saya sayangi, semoga bisa bermanfaat untuk diri saya dan 

juga teman-teman semua amiin  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

  B/b   Sy/sy   L/l   
Tanpa 

tanda 

  T/t   S{/s}   M/m ..    A/a 

  S/\/s\   D{/d}   N/n ...    I/i 

  J/j   T{/t}   W/w ...    U/u 

  H}/h}   Z{/z}   H/h Ma>dd 

  KH/kh     akhir ‘A/’a   A’/a’     Ba> 

  D/d   awal A’/a’   A/a     Bi> 

  Z//z\   G/g   Y/y     Bu> 

  R/r   F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah 

  Z/z   Q/q       abb           Falaky 

  S/s   K/k       rabb             
‘a>lam

iy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 
„Ain/Hamzah di- Waqf       

Vokal 

Rangkap 

        Qara’a              Alfuru>’             
Al-

qamar 
          Gairi> 

        Qara’a             
Al-

qad}a>’ 
          

Al-

syams 
        Syai’un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 

Marbu>t}ah 

                  
Jama>luddi

>n 
                  

Jama>l 

al-Di>n 
       Sa>’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi allah yang telah memberikan nikmat 

kepada kita semua, shalawat dan salam tercurah pada baginda Nabi 

Agung Muhammad SAW rasul pilihan, juga kepada keluarga, 

sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan petunjuk 

Skripsi ini yang berjudul “SIYASAH (TATANEGARA) 

MENURUT HAMKA DALAM SURAH ALI IMRON AYAT 

159 TAFSIR AL AZHAR”Ini, disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas 

Ushuluddin Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat dapat terselesaikan. Untukitu penulis 

menyampaikan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Drs. H. Mohammad Afif. M.Pd.I selaku pembimbing 

penulis,yang telah membimbing dengan sabar hingga skripsi 

ini bisa terselesaikan 

2. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 

membekali penulis berbagaiilmu agama dan pengetahuan yang 

ingsaallah akan bermanfaat dalamkehidupan penulis 

khususnya maupun orang lain. 

3. Teman-teman seangkatan TH 12 yang telah memberikan 

banyak pengalaman,kenangan,kebahagian.semoga allah 

bisamempertemukan kita dalamsuasana yang lebih baik 

daripada sekarang. 

4. Para teman seorganisasi yang selalu mensupport dan terus 

mengingatkan untuk terusberusaha untuk menyelesaikan 

skripsi ini semoga apa yang di harapkan bisa bermanfaat bagi 

diri sendiri dan juga orang lain  

5. Keluarga besarku,ibu bapak, dan saudara-saudaraku yang telah 

banyak membatu, men-support, dan mendoakanku. Aku tidak 

bisa membalas jasa kalian, semoga dengan karya yang kususun 

inikalian semua meridhai di setiap langkah kebaikan yang ku 

tempuh. 

6. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan 
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hanyamilik allah. Meski terdapat kekurangan penulis berharap 

esensi skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat islam dimanapun 

berada. 

 

 

 

Kudus, 26 Juni 2019 

Penulis 
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