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MOTTO 

نِفُقوا ْ
َ
َْْوأ َْسبِيِل ْْٱّلَلِِِْف ْإََِل يِۡديُكۡم

َ
ْبِأ ْتُۡلُقوا  ْٱتَلۡهلَُكةَِْوََل

ْإَِنْ ۡحِسُنٓوا ْۚ
َ
ْْٱّلَلََْوأ ١٩٥ْْْٱلُۡمۡحِسنِيَُُْيِبُّ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, 

dan janganlah kamu menjatuhkan tangan (diri) kamu 

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin 

(orang yang selalu berbuat yang lebih baik).” (QS. 

Al Baqarah : 195)
1
 

 
 

 

 

  

                                                           
1
Al-Qur’an, al-Baqarah Ayat 195, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 30. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 L/l 1 Tanpa ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m .ََ.. A/a م S{/s} ص T/t ت

 N/n  ِِ... I/i ن D{/d} ض \S/\/s ث

 W/w .ُُ.. U/u و T{/t} ط J/j ج

 H/h Ma<dd ه Z{/z} ظ H{/h} ح

KH/k خ

h 

 ع

awal 

‘A/’a ء 

awal 

A’/a’  َبا Ba< 

 ع D/d د

akhir 

A’/a’ ء 

akhir 

A/a   بى ِِ  Bi< 

 >Bu بوُ  Y/y ى G/g غ \Z\/z ذ

 F/f  Ya<’nisbah ف R/r ر

بQ/q 1 ق Z/z ز  Abb فَلَكِّى Falakiy 

َعا  Rabb رب   K/k ك S/s س

 لَِمىِّ 

‘a<lami

y 

‘Ain/Hamza

h di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqaf 
 Vokal ال  

Rangkap 

’qara قََرعَ 

a 
الفُُرو

 عُ 

al-

furu<’ 
-al القََمرُ 

qamar 
َغىرِ 

 ى

qairi< 

’qara قََرءَ 

a 
القََضا

 ءُ 

al-

qa}a<

’ 

الشَّم  

 سُ 

al-

syams 
 Syai’un َشىئ  

Kata Majemuk 

dirangkap 

Kata Majemuk dipisah Ta<’Marbu 

<t}ah 

َجماَ 

ُل 

 الدِّىنِ 

Jam<luddi<n  َِجَماُل الدِّىن Jama<
l al-

Di<n 

َساعَ 

 ة

sa<’ah 
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7. Para atau staf pengajar di lingkungan Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 



xi 

 

sehingga penulis mampu menyelasaikan penyusunan 

skripsi ini. 

8. Segenap pengurus LAZISNU Kecamatan Bonang yang 

telah memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.  
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