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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya : Ahmad 

Fauzi, NIM. 1430120004 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, 10 Mei 2021 

Penulis, 
 

 

 

 

 

Ahmad Fauzi 
NIM. 1430120004 
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MOTTO 
 

 

Al-Qur’an Surat Yunus  ayat 5: 

                          

                            

        

Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, 
dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar 
kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). 
Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. 
Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaranya) kepada oranng yang 
mengetahui”. 

 
Al-Qur’an Surat Yunus  ayat 92: 

                       

             

Artinya : “Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang dating setelah-mu, 
tetapi kebanyakan manusia tidak  mengindahkan tanda-tanda 
(kekuasaan) kami”. 
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PERSEMBAHAN : 
 

Di saat ungkapan hati kini menjelma menjadi erat. 
Rangkaian kata manis telah terucap.  

Kan Ku kirim lewat sebait goresan penuh cinta. 
Tentang Tabir rasa yang ada di dalam hati. 

Ya….Allah, Ya Rasulullah 
Trimakasih karena Engkaulah selama ini 
telah membuka jalan pikiran-Ku dalam 
mencari ilmu dan telah memberikan-Ku 
sebuah kesempatan berharga yang belum 
tentu didapatkan setiap orang. 

Ibu Siti Rofi’ah AH. dan Bapak-Ku H. Ahmad Samuri (Alm) yang tercinta 
trimakasih atas do’a, ridho dan pengorbananmu yang selama ini mengiringi 
setiap langkah-Ku. 

Kepada Kakak-ku Mbak Fitri AH. (Alm) 
dan Adek-adek-Ku (Zulfa NS, M. Anggis  
dan N. Mila)  yang selalu-Ku sayangi. 

Seseorang yang special di dalam hati-Ku Istriku (Hubby Licha) beserta 
kluarga-nya yang selalu menyemangati-Ku dan menyayangi-ku semoga kalian 
selalu ada untuk-Ku selamanya. 

Teman-teman terbaikku (Aniq, Muna, Ali, 
Khadiq dan Teman-teman seperjuangan 
Kususnya Jurusan Ushuluddin angkatan 
2014) Karena kalian hari-hari Ku menjadi 
sebuah kenangan tak terlupakan. 

Semua saudaraku seagama, sebangsa dan setanah air beserta Almamaterku. 
Memang baru sedikit waktu utuk kita lewati, tapi hati tak mungkin 
berdusta telah ada sebuah nama di hati Ku, nama itu adalah namamu wahai 
saudara Ku. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama  Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 

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

Konsonan Tunggal 

No Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا 1

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Sa’ Sl Es (dengan titik di ث 4

atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 Ha’ H{ Ha (dengan titik di ح 6

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z Zet (dengan titik di ذ 9

atas) 

 Ra’ R Es ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13

 Sad S} Es (dengan titik di ص 14

bawah) 

 Dad D} De (dengan titik di ض 15

bawah) 

 Ta’ T} Te (dengan titik di ط 16

bawah) 

 Za’ Z} Ze (dengan titik di ظ 17

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di‘ ع 18

atas 

 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 La L ‘El ل 23

 Mim M ‘Em م 24
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 Nun N ‘En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

 

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ȃ : ا

 ȋ : اى

 ȗ : او

 

 

 

B. SINGKATAN 

 

Cet.   = cetakan                        swt   = subhanahu Wata’ala 

Terj.  = terjemah                          saw  = shollahu Alahi Wassalam 

Hlm.  = halaman                      r.a  = rodhiallahu Anha 

t.th    = tanpa Tahun 

H.     = tahun Hijriah 

M.     = tahun Masehi 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan inayahnya. Sehingga pada 

kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Skripsi yang berjudul "RASIONALITAS 

KEMUKJIZATAN ILMIAH DAN TASYRIIYYAH DALAM AL-

QUR’AN (STUDI TAFSIR MAUDH’I)" ini disusun sehingga 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 

(Satu) Jurusan Ushuluddin program studi Ilmu Qur’an dan Tafsir 

IAIN Kudus.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Masrukin, S.Ag., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Dosen Pembimbing pada Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

serta pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3.  Bapak Abdul Karim, S.S., M.A. selaku Kepala Prodi IQT 

(Ilmu Qur’an Tafsir) Institut Agama Islam Negri Kudus. 

4. Anisa Listiana M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

beserta petugas perpustakaan yang telah memberikan ijin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staff pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negri Kudus, yang membekali berbagai ilmu 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Kepada Bapak dan Ibu, serta saudaraku tercinta yang secara 

langsung mampu tidak langsung telah membantu, baik moril 

maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Teman-teman angkatan 2014 Jurusan Ushuluddin yang selama 

ini sudah mewarnai hidupku selama ini di IAIN Kudus. 
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8. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang 

telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

Kudus, 24 Mei 2021 

Penulis, 

 

 

 

AHMAD FAUZI 

NIM : 1430120004 

 

 


