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MOTTO 

…….                   … 

 Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri”. (ɑl-Rɑ’d Ayat 
11)1 

“Mintalah kepada Allah agar engkau menjadi pelayan al-

Qur‟an, pecinta al-Qur‟an. Pada hari kiamat seseorang 

akan bangkit bersama sesuatu yang dicintainya” 

(Ahsin Sakho Muhammad)
2
 

 

 

  

 

  

                                                             
1
 Alquran, ɑl-Rɑ„d ayat 11, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung : 

CV Penerbit Dipenogoro, 2011), 199. 
2
 Ahsin Sakho Muhammad, Oase Alquran (Penyejuk Kehidupan), 

(Cirebon: Qaf Media Kreatif,2017), 1. 
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1. Desa Wilalung sebagai desa kelahiran penulis, bahwa 

penulis menyadari dengan sepenuhnya sebagai seorang 

penuntut ilmu rantauan tidak banyak yang dapat 

dipersembahkan secara langsung sebagai wujud cinta 

penulis kepada desanya. Oleh karena itu dengan karya ini 

sedikit banyak penulis dapat menyumbangkan ilmunya 

untuk  masyarakat desa Wilalung. 

2. Bapak dan Ibu Penulis yang senantiasa tak pernah luput 

dukungan lahir batinnya setiap saat. 

3. Kepada segenap keluarga besar KSR-PMI Unit IAIN 

Kudus yang senantias selalu member pengalaman , 

mendukung dan membantu penulis. 

4. Bapak Muhammad Misbah, Lc., M. Hum. yang senantiasa 

mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk 

membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan 

tugas akhir perkuliahan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987. 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

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 Maad ه }Z{/z ظ }H{/h ح

 awal „A/‟aع Kh/kh خ
akhiء

r 
A‟/a‟ بَا Ba> 

 D/d د
akhiع

r 
A‟/a‟ ءawal A/a بِي Bi> 

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydid Ya> nisbah ف R/r ر

 Falaki y فَلَِكي Abb اَبّ  Q/q ق Z/z ز

 Rabb َربّ  K/k ك S/s س
َ ااَنِ 

 ي

„a>lami

y 

„Ain/Hamzah 

dibelakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqaf 
 الْ 

Vocal 

dirangkap 

 اْا ُُ ْوعُ  Qara‟a  ََ عَ 
Al-

furu>‟ 
 اْا ََ  ُ 

Al-

qama

r 

 ِ  ْ َ

 يْ 
Gairi> 

 اْا ََ اءُ  Qara‟a  ََ ءَ 

Al-

qad{a>

‟ 

 اْا َّشْ  ُ 

Al-

Syam

s 

 Syai‟un َ ْيءِ 
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Kata Majemuk 

Dirangkai 
Kata Majemuk Dipisah Ta> Marbutah 

َجَ اُل 

ْين  اادِّ

Jama>luddi>

n 
ْينِ   َجَن اُل اادِّ

Jamal Al-

Di>n 
 Sa‟ah َساَ ة
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Rabb 

semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta 

limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga 

selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad 

SAW  beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya sampai 

akhir zaman. Ᾱmīn. 

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang dalam atas nikmat 

Allah swt., dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul 

“KAJIAN SURAH AL-ASHR DALAM TAFSIR AL-MISBAH 

KARYA M. QURAISH SHIHAB (Studi Kasus Manajemen 

Waktu Santri Tahfidz MAN 1 Kudus)’’. Skripsi ini telah disusun 

dengan bersungguh-sungguh untuk memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan jenjang Studi Strata Satu (S.1) Program Studi Ilmu 

Al-Quran Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis 

menyadari bahwa bukan karena usaha keras penulis sendiri, akan 

tetapi adanya bimbingan, dukungan, saran-saran yang membangun 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

3. Bapak Abdul Karim, SS., MA., selaku Ketua Prodi Ilmu 

Al-Quran Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus.  

4. Bapak Muhammad Misbah.Lc., M.Hum. selaku dosen 

pembimbing skripsi sekaligus proposal skripsi yang telah 

berkenan membimbing dengan ikhlas dan sabar, serta 

bijaksana meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan pengarahan-pengarahan hingga 

terselesaikannya penyusunan proposal hingga skripsi ini. 

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

IAIN Kudus beserta karyawan yang telah memberikan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin program 

studi Ilmu Al-Quran Tafsir (IQT) IAIN Kudus, yang telah 
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membekali berbagai pengetahuan selama penulis menimba 

ilmu di IAIN Kudus. 

7. Seluruh santri PTNQ yang bersedia memberikan informasi 

yang penulis butuhkan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

8. Bapak dan ibu penulis beserta keluarga sebagai 

penyemangat terbaik sepanjang hidup penulis, yang selalu 

memberikan do‟a dan dukungan serta yang selalu bersedia 

untuk membantu kesulitan penulis setiap saat. 

9. Romo Yai Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an (PPTQ) Nurul Qur‟an, yang bersedia 

menjadi orang tua kedua penulis di kudus selama penulis 

menuntut ilmu di IAIN Kudus dan yang selalu mendukung 

terselesaikannya skripsi ini. 

10. Teman-teman seangkatan IQT 2016 beserta teman-teman 

di KSR IAIN Kudus yang tak pernah bosan memberikan 

semangat untuk terselesaikannya skripsi ini. 

11. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam 

arti masih jauh dari kesempurnaan dalam pembahasan tema yang 

penulis bahas ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumberrejo pada 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  
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