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Yazid Habibi, NIM 1530110046 menyatakan dengan 
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2. Tidak berisi material yang tidak pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

                              

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalanNya. (Qs. Al-Israa: 84).
1 

 

 Mempertahankan tradisi berarti menghormati karya leluhur 

dan mempertahankan jati diri bangsa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Al-Qur’an, Al-Isra Ayat 84, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Sygma 

Examedia Arkanleema, 2001), 190 
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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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menjadi cahaya di atas cahaya seluruh semesta alam, beserta 

keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridlo-Nya akhirnya penulis dapat 
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Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul 
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