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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya : Syaiful 

Arif, NIM.1430110043 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, 25 Mei 2021 

Yang Membuat 

Pernyataan, 

 

 

 

Syaiful Arif 

NIM : 1430110043 
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PERSEMBAHAN 
 

 

Puji syukur Ilahi Rabbi atas ramat dan hidayah-Nya yang 

telah memberikan nikmat dan karunia-Nya dalam kehidupan yang 

dijalani, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini 

kupersembahkan kepada: 

 Kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik, 

menyayangiku, serta memberikanku semangat dan selalu 

mendo’akan  yang terbaik kepadaku. 

 Istri ku tersayang A’idatul maulaa S.Ag dan anakku tercinta 

Aleena haura Firdaus yang selalu menyayangiku, 

mendo’akanku, selalu memberikan semangat dan dukungan 

serta memberikan motivasi. 

 Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam, MA yang telah 

membimbing dan meluangkan waktunya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Teman-teman Ushuluddin IAIN Kudus khususnya prodi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  angkatan 2014 yang selalu 

memberikan dorongan, semangat dan keceriaan dalam 

perkuliahan. 

 Pembaca yang budiman sekalian serta semua pihak yang 

membantu dalam skripsi ini. 

Terima kasih semoga semua bentuk pengorbanannya 

mendapat berkah dan ridha Allah SWT, Aamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Penddidikan RI Nomor 

158/1987 dan 0543 b/U/1988. 

 Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak di lambangakan أ

 - Ba’ B ب

 -   ت

 Sa’ S S dengan titik di atasnya ث

 - Jim J ج

 Ha’ H H dengan titik di ح

bawahnya 

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Z dengan titik diatasnya ذ

 - Ra’ R ر

 - Za’ Z ز

 -  Sin س

 ش

 ص

Syin  

 

 

- 

S dengan titik 

dibawahnya 

 Dad D d dengan titik di ض

bawahnya 

 Ta’ T T dengan titik di ط

bawahnya 

 Za’ Z Z dengan titik di ظ

bawahnya 

 Ain ‘ Koma terbalik di‘ ع

atasnya 

 - Gain F غ

 - Fa’ Q ف

 - Qaf K ق

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و
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 - Ha’ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Ya’ Y ي

 Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap termasuk anggota Syaddah, di tulis lengkap  

 di tulis Ahmadiyyah : أحمديّة 

 Ta’ Marbuthah dan Akhir Kata 

1. Bila di amatikan di tulsi h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 di tulis jama’ah جماعة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di 

tulis t. 

 ditulis ni’matullah : نعمة هللا

 ditulis zakatul-Fitri: زكة الطر    

 Vokal Pendek 

Fatkhah ditulis a, kasrah di tulis i, dan dammah ditulis u 

 Vokal Panjang 

 a panjang di tulis a, i panjang ditulis i dan u panjang 

ditulis u, masong-masing dengan tanda (“) di atasnya. 

 Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata di 

pisahkan dengan apostrof (‘) 

 di tulis mu’annas : مؤنث ,di tulis a’antum :أانتم
 Kata Sandang Alif+ Lam 

1. Bila di nikuti huruf Qamariyyah di tulis  

 dituis al-Qur’an : القرأن

2. Bila di ikuti huruf syamsiyyah, huruf i di ganti dengan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya 

 di tulis asy-syi’ah : الشيعة

 Huruf Besar 

Penulisan huruf besar di sesuaikan dengan EYD 

 Kata dalam Rankaian Frase dan Kalimat 

 Ditulis kata perkata atau, 

 Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya dalam 

rangkaian tersebut. 

-ditulis syaikh al-Islam atau syaukhul : شيخ اإلسالم 

Islam 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan 

Penyayang, bahwa atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada 

kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam selalu tecurahkan kepada junjungan Nabi dan 

Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan 

syafa’atnya di Hari Akhir kelak. Skripsi yang berjudul “Hak Dan 

Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Al-Qur’an Perspektif 

Zainab Al-Ghozali”. Ini telah disusun dengan sungguh-sungguh 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata 

1 (S1) Fakultas Ushuluddin (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir) IAIN 

Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

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

telah menyetujui dan merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Masrukin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

IAIN Kudus yang telah memperlancar penyusunan skripsi 

ini. 

3. Zulham Qudsi Farizal Alam, MA, selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan kritik 

dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para dosen pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

senantiasa membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. selaku kepala UPT Perpustakaan yang telah menyiapkan 

refrensi-refrensi yang berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan 

materi dalam skripsi ini. 

6. Kepada Ayah dan Ibu yang tercinta, Istri dan anakku 

tersayang serta seluruh keluargaku yang senantiasa 

memberikan motivasi, dan dukungan tanpa kenal lelah dan 

selalu untuk membantu proses diri menjadi sosok insan 

pembelajar yang selalu didambakan keberhasilannya. 

7. Teman-temanku yang memberikan semangat, dukungan, dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama teman 
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satu kelas prodi IQT kelas B angkatan 2014 yaitu M. Kharis 

Maulana yang sudah meluangkan waktunya untuk 

membantuku, serta tidak lupa aku ucapkan banyak 

terimakasih kepada temanku dari prodi IQT kelas A yaitu 

Gus Dliyaul Falah dari awal yang sudah mencarikan judul, 

memberikan saran, solusi, dorongan, semangat dan juga 

membantuku dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang mungkin tidak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah membantu menyelesaikan 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 

dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

Kudus, 25 Mei 2021 

Penulis 

 

 

 

Syaiful Arif 

NIM : 1430110043 

  


