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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Mukhamad Fikri Mustofa NIM 1530110073 menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

 Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.  

  

 

 

  

Kudus, 07 Juni 2021 

Yang Menyatakan, 

 

 

    

 

Mukhamad Fikri Mustofa 

NIM. 1530110073 
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MOTTO 

 

تَعَلَّمَ اْلقُرْآنَ وَعَلَّمَهُخَيْرُكُمْ مَنْ   

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur‟an dan mengajarkannya.” 

(H.R. Bukhari)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Imam Nawawi, Kitab Riyadlus Sholihin, 343. 
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, keikhlasan dan ketulusan karya ini ku persembahkan untuk: 

 Allah Swt. yang telah menaburkan kasih sayang dan 

memberiku kekuatan, kesehatan, rahmat, hidayah serta rezeki. 

Atas izin dan karunia yang Kau berikan akhirnya karya 

sederhana ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah Engkau tetapkan. 

 Kedua orang tuaku tercinta Ibu Zulifah dan Bapak Soni. 

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada 

terhingga ku persembahkan karya sederhana ini untuk bapak 

dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, 

semangat, do’a serta cinta tulus yang tiada henti-hentinya dan 

tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan 

persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk 

membuat bapak dan ibu bahagia. Aamiin... 

 Adik-adikku tersayang Noor Diana dan Rahma Maulida 

Fitriana yang turut serta mendukung, memberi semangat, 

memberikan motivasi, dan mendo’akan sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

 Guru-guru yang telah mendidikku mulai dari TK sampai ke 

Perguruan Tinggi. Terima kasih telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

 Abah Abi Mashudi dan Umi Aini Mahmudah selaku Pengasuh 

Pondok Pesantren Ummul Quro Pecangaan Jepara. Terima 

kasih untuk semua ilmu yang sudah diajarkan selama 3 tahun.  

 Kyai Hambali (Alm.) dan Ibu Nyai Mahfudhoh beserta 

keluarga besar Pondok Pesantren Huffadz al-Qaumaniyyah 

Jekulo Kudus. Terima kasih untuk semua ilmu yang sudah 

diajarkan serta kebersamaannya selama 5 tahun ini.  

 Teman-teman seperjuanganku IQT-C 2015, terima kasih atas 

segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita lalui 

suka duka bersama selama perkuliahan dan sudah menjadi 

teman-teman yang baik. 

 Teman-teman UKM JQH Asy-Syauq yang telah memberikan 

ilmu, pengalaman, saran dan motivasi.  

 Orang terkasih selaku teman dekatku sekaligus sahabat yang 

selalu setia menemani, mambantu dengan sepenuh hati, Dek 



viii 

 

Maya. Terimakasih atas perhatian, support dan semangat yang 

selalu diberikan, sesulit apapun keadaan yang dialami selalu 

tetap mendampingi. Semoga Allah Swt. selalu melindungimu 

dan mendengar do’a baik kita. Aamiin... 

 Teruntuk orang-orang yang senatiasa mendukungku dan 

mendo’akan ku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 Terimakasih sebesar-sebesarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini 

dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

di masa yang akan mendatang. 
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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 Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

َِ ... N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  

. َُ .. U/u 

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā بَا 'akhir A'/a ء awal „A/‟a عَ  KH/kh خ

   B بِيْ  awal A/a ء ‟akhir A‟/a ع D/d د

 Bū بُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Yā'nisbah ف R/r ر

 Falakiy فَلَِكيّ  abb أَب   Q/q ق Z/z ز

 َعالَِميّ  rabb َربّ  K/k ك S/s س
„ālami

y 

„Ain/Hamzah 

di 

Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Rangkap الْ 

 <gairi َغْيِريْ  al-qamar اْلقََمرُ  ‟al-furū اْلفُُرْوعُ  qara‟a قََرعَ 

 syai‟un َشْيئ   al-syams الش ْمسُ  'al-qaḍā اْلقََضاءُ  qara„a قََرءَ 

Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah Tā'Marbūṭah 

يْنِ  يْنِ  jamāluddi >n َجَماُل الّدِ  sā’ah َساَعة jamāl al-Di>n َجَماُل الّدِ

 

 

I/i 

 W/w و Ṭ/ṭ ط  J/j ج
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah 

(skripsi) ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah 

kepada junjungan kita baginda Rasulullah saw. yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern sampai 

sekarang ini dan semoga mendapatkan syafa’atnya di yaumul 

qiyamah kelak.  

Skripsi yang berjudul “Etika Menuntut Ilmu Dalam Al-

Qur‟an Studi Penafsiran Al-Maraghi (Kajian Tafsir 

Maudhu‟i)” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Prodi IQT IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan 

berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk itu 

iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya penulis 

sampaikan kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah merestui persembahan skripsi ini. 

2. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Abdul Karim, SS., M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir  IAIN Kudus. 

4. Alfi Nikmah, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan arahan. Terimakasih atas kritik 

dan saran yang membangun, dukungan dan nasihat yang 

berarti, serta ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.   

6. Para dosen pengajar serta staf di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Bapak, Ibu, dan Adik-adikku yang selalu mendoakan, 

memberi motivasi, semangat dan dukungan yang tidak 

mengenal lelah. 

8. Teman-temanku, baik itu teman-teman kuliah angkatan 2015 

Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir, khususnya kelas C-IQT, teman-teman organisasi UKM 

JQH Asy-Syauq serta teman-teman KKN yang saya 

banggakan. 

9. Serta berbagai pihak yang telah mendukung, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang saya tidak bisa 

menyebutkan semuanya, baik bantuan moral dan materi 

maupun yang lainnya. 

Semoga amal baik yang telah di berikan kepada penulis 

mendapat imbalan yang layak dari Allah Swt. Penulis menyadari 

bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari kata sempurna. 

Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk ke 

depannya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 07 Juni 2021 

Penulis,  

 

 

 

 

Mukhamad Fikri Mustofa 

NIM : 1530110073 
 

 

 


