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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ratna 

Widyawati NIM 1720110023 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun; dan  

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan ini. 

 

 

 

Kudus,  6 Mei 2021 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

Ratna Widyawati 

NIM 1720110023 
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MOTTO 

اٰٰۤۤاَْنفَُسُكْمَٰۤواَْهِلْيُكْمٰۤنَاًرای  ٰۤ َمنُْىاٰٰۤۤقُْىْٓ ااَیَُّهاٰۤالَِّذْیَنٰۤا   

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka.” 

Q. S At-Tahrim: 6 
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Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah 
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rasa syukur dan terima kasih penulis, maka kupersembahkan ini 

kepada:  

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahku Sutono Widodo 

dan Ibuku Ida Nuryanti sebagai sumber kekuatanku yang 

membuat penulis menjadi lebih semangat. Terima kasih 

atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, dan 

semangatnya. 

2. Kakak dan adikku tersayang Fitri Widianti dan Rifki 

Adriawan serta keluarga besar yang memberikan 

semangat, dukungan, serta doa. 

3. Teman seperjuangan yang tersayang Aini, Dika, Ririn 
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Syariah.  

5. Serta almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri  
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viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal  Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m … A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n … I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w … U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Madd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

akhiء awal „A/‟a عَ  KH/kh خ

r 
A‟/a‟ ب ا Bā 

 Bī بِيَْ awal A/aء ‟akhir A‟/a ع D/d د

 Bū بُوَْ Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasyidid Yā nisbah ف R/r ر

 ف ل ّكِي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز
Falak

iy 

بَّ K/k ك  S/s س  Rabb ر 
ع اَ

ي  ل ّمِ

'ālam

iy 

„Ain/Hamzah 

di Belakang 
„Ain/Hamzah di-waqf َْال Vocal Rangkap 

ق َ

رَ 

 عَ 

Qara‟a َُاْلفُُرْوع Al-furū‟ َُر  Gairī غ ْيِريَْ Al-qamar اْلق م 

ق َ

رَ 

 ءَ 

Qara‟a َُاء  ‟Al-qaḍā اْلق ض 
الش مَْ

 سَُ
Al-syams َِش ْيء 

Syai‟

un 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

يْهَِ اُلَالّدِ م   ج 
Jamāludd

īn َِيْه اُلَالّدِ م   ج 
Jamāl 

Al-Dīn س اع ة 
Sā‟a

h 
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penulis dapat baik itu dari para dosen pengajar maupun teman-

teman seperjuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya 

sampailah penulis pada titik dimana penulis dan orang tua 
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terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai 

pihak yang sangat berarti bagi penulis dalam kelancaran 

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
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