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MOTTO 

 

                        

    

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra‟d / 

13:28)
1
 

 

--------- 

 

“Sepiro gedhene olehmu ngopeni al-Qur’an, semono ugi 

gedhene uripmu bakal diopeni Pengeran (seberapa besarnya 

usahamu merawat al-Qur’an, sebesar itu pula hidupmu akan 

dirawat oleh Tuhan)”  

- Nyai Hj. Walidah Munawwir, PP. An-Nur Ngrukem 

Bantul - 
  

                                                           
1 Al-Qur‟an, ar-Ra‟d ayat 28, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Jakarta: Kementerian  Agama RI, Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Penafsir  Al-Qur‟an, 2010), 252. 
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PERSEMBAHAN 

 

Teruntuk: 

- Abah Zaenudin, S. Pd. dan Ibuk Siti Umiyatun, semoga 

Allah ta‟ala hadiahkan surga terindah sebagai balasan atas 

kasih sayang dan kebaikan keduanya. 

- Chusshila Fajri, adik perempuan satu-satunya yang 

semoga Allah ta‟ala limpahkan hasanah untuk dunia dan 

akhiratnya. 

- Para guru, dari jenjang pendidikan pertama hingga saat 

ini khususnya para murobbi ruuhinaa di PP. Al-Mushthofa 

(Prambontergayang Tuban), PP. An-Nihayah (Senori 

Tuban), dan PPTQ. An-Nasuchiyyah (Ngembalrejo 

Kudus). 

- Seluruh keluarga besar, saudara, sahabat, teman, dan 

orang terkasih yang semoga Allah ta‟ala berkahi 

kehidupannya. 

- Para pembaca sekalian. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ؿ Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m ... A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 KH/kh خ
 عَع 

awal 
‘A/‘ɑ ء akhir A᾽/a᾽  َع  Bᾱ 

 D/d د
 ع

akhir 
A᾽/ɑ᾽ ء awal A/a  يِب  Bī 

 Bū  ػ  ْو  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ؼ R/r ر

 fɑlɑkiy  ػَع َع يِب ّب  ɑbb اَعبّب  Q/q ؽ Z.z ز

 ɑlamiy‘  َع اَع يِب ّب  rɑbb رَعبّب  K/k ؾ S/s س

„Ain Hamzah 

 di Belakang 

„Ain Hamzah  

di-wɑqf 
  اْل 

Vokal 

Rangkap 

 ااْو    وْوع   qɑrɑ‘ɑ  ػَع َععَع 
ɑl-

furū‘ 
 ااْو َع َع   

ɑl-

qɑmɑr 
 gɑirī  َع ْويِبيْو 

-ɑl ااْو َع َع ء   qɑrɑ᾽ɑ  ػَع َعءًء 

qɑḍᾱ᾽ 
 االَّش ْو   

ɑl-

syɑms 
 syɑi᾽un  َع ْو ٌئ 
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Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

  َعَع ؿ  االّبيِب ْو يِب  Jɑmᾱluddīn  َعَع ؿ  االّبيِب ْو يِب 
Jɑmᾱl ɑl-

Dīn 
 sᾱ„ɑh  َع  َع ٌئ 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT. dengan 

mengucap syukur Alhamdulillah, karena atas segala limpahan 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat dan salam juga senantiasa penulis ucap, 

sebagai wujud cinta dan harapan syafaat kepada Rasulullah 

Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh 

umatnya. 

 Skripsi dengan judul “Resepsi Santri Terhadap Tradisi 

Pembacaan Surah Yasin: Studi Living Qur’an di PPTQ. An-

Nasuchiyyah Desa Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus” ini 

ditulis dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin guna 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 

1 (S.1) Jurusan Ilmu Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin di 

IAIN Kudus. 

 Proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

arahan, bimbingan, motivasi serta doa dari banyak pihak. 

Karenanya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai 

dengan harapan penulis berkat arahan-arahan dan bimbingan-

bimbingan tersebut. Untuk itu, dengan tulus dan hormat penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

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

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Ibu Shofaussamawati, S. Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan 

Ilmu Qur‟an dan Tafsir IAIN Kudus. 

4. Bapak Dr. Ma‟mun Mu‟min, M. Ag., M. Si., M. Hum., 

selaku Dosen Pembimbing yang telah ikhlas dan sabar 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan sampai akhir penyusunan skripsi ini. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan ijin dan pelayanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam  penyusunan skripsi 

ini. 

6. Segenap dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus, khususnya Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin 
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yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan 

pengetahuan sebagai bekal penulis selama masa studi. 

7. Segenap pegawai dan staf non-pengajar di lingkungan 

IAIN Kudus yang banyak memberikan bantuan dan 

pelayanan selama masa studi penulis. 

8. Bapak KH. Ahmad Yunus, S. Ag., selaku Ketua Pengurus 

Yayasan PPTQ. An-Nasuchiyyah Ngembalrejo yang telah 

memberikan ijin dan layanan data guna kelengkapan 

penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak K. Rizqi Abdullah beserta Ibu Nyai Nihlatun 

Nafi‟ah al-Hafidzoh selaku pengasuh PPTQ. An-

Nasuchiyyah Ngembalrejo dan segenap keluarga ndalem, 

yang telah mendidik, mengasuh, serta memberikan doa 

restu kepada penulis. 

10. Abah dan Ibuk tercinta beserta keluarga besar, yang begitu 

luar biasa jasanya sehingga penulis bisa sampai di titik 

akhir studi. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya di PPTQ. An-

Nasuchiyyah dan IQT-A angkatan 2014 yang telah 

memberikan banyak motivasi dan pengalaman hidup bagi 

penulis. 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu 

yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 

Atas segala kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya 

dapat membalas dengan ucapan terimakasih dan doa. Semoga 

Allah SWT. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. 

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis 

dengan rendah hati akan menerima kritik dan saran dari para 

pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta 

membawa kebaikan bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

     Kudus, 18 Juni 2021 

     Penulis, 

 

 

 

     Maulidya Wirdaini 

     NIM. 1430110018 


