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MOTTO 

 

                     

                         

                      

 

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala 

rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir 

skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur 

kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan 

orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi 

semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya 

persembahkan untuk 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang 

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu 

membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi 

saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam 

bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan 

untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas 

pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat 

menggapai cita-cita.Kelak cita-cita saya ini akan menjadi 

persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan 

semoga dapat membahagiakan kalian. 

2. Adik dan Kakak 

Untuk adik-adik saya tiada waktu yang paling berharga 

dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. 

Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita 

saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat 

dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat 

membanggakan kalian. 

3. Dosen Pembimbing 

Kepada Ibu Dr Hj Umma Farida., Lc. MA selaku dosen 

pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih 

karena sudah menjadi orang tua kedua saya di Kampus. Terima 

kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama 

ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. 

4. Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta 

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan 

menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf 

yang tak terucap. Terima kasih untuk support dan luar biasa, 

sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ؿ Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

.. َ  M/m ـ S{/s} ص T/t ت  A/a 

... ِ  N/n ف D{/d} ض \S/\/s ث  I/i 

... ُ  W/w ك T{/t} ط J/j ج  U/u 

 H/h Ma>dd ق Z{/z} ظ {H}/h ح

 <Ba  اَب  ’A’/a ء KH/kh  َ  akhir ‘A/’a خ

 <Bi  يِب  A/a ء ’D/d   awal A’/a د

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah ؼ R/r ر

 Falaky  ػاَب اَب يِب ّب  abb  اَببّب  Q/q ؽ Z/z ز

 a>lamiy‘  اَب يِب ّب عاَبا  rabb راَببّب  K/k ؾ S/s س

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-Waqf 
 اَ ْل 

Vokal 

Rangkap 

 <Gairi  اَب ْليِبيْل  Al-qamar  اَب ْل اَب اَب ُ  ’<Alfuru   ْلُ ُ كْلعُ  Qara’a  ػاَب اَبعاَب 

 Syai’un  اَب ْل ٌئ  Al-syams  اَب ْلشَّ ْلس ’<Al-qad}a   ْل اَب اَباءُ  Qara’a  ػاَب اَبءاَب 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk 

dipisah 

Ta’> 
Marbu>t}ah 

Jama>lu  اَباَباُؿ   لّبيِب ْل يِب 
ddi>n 

 Jama>l  اَباَباُؿ   لّبيِب ْل يِب 
al-Di>n 

 Sa>’ah ساَباعاَبة
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Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi berjudul : Praktek Wirid Yasin Fadhilah Dan 

Pemaknaan Oleh Para Penari Sufi Di Pondok Nailun Najah 

Kriyan (Studi Living Qur’an)” 

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

ujian guna memperoleh gelar Sarjana pendidikan (S.Ag) pada 

Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode 

penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut 

dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-

mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala 

kekuranganya. 

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan 

bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh 

karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Ibu Dr. 

Hj Umma Farida Lc., MA selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing 

Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis 

juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada : 

1. Yth. Bapak Dr. H. Mudakir, M.Ag selaku Rektor Institut 

Agam Islam Negeri Kudus. 

2. Yth Bapak Dr. H. Masrukhin. S.Ag., M.Pd selaku Dekan 
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3. Ygh Bapak Abdul Karim, SS. M.A selaku Kaprodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

5. Kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Buat temen-temen angkatan 2017 khususnya Prodi Ilmu al-

Qur’an dan Tafsir yang saya cintai. 

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada 

semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon 

maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh 
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Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan 

umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya 

mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amiiin. 
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