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MOTTO PENELITIAN 

 ِاْن َاْحَسْنُتْم َاْخَسْنُتْم ِِلَنْ ُفِسُكْم َوِاْن َاَسْأُتْم فَ َلَها
“Jika kamu berbuat baik (beararti) kamu berbuat baik untuk dirimu sediri. 

Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 

sendiri”. (QS. Al-Isra‟: 7)
1

                                                           
1 Alqur‟an, Al-Isra‟ ayat 7, al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: 

Jabal, 2010), 282 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Alhamdulillah wa Syukurillah dengan segala kerendahan hati, penulis 

mempersembahkan karya tulis ini untuk: 

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT karena atas 

izin dan karunia-Nya karya ini dapat dibuat dan diselesaikan dengan 

baik pada waktu yang telah ditentukan-Nya. 

2. Persembahan selanjutnya untuk Nabi Agung Muhammad SAW 

karena beliau merupakan sosok inspirator hidup. 

3. Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Muhsori dan Ibu Nikmah 

yang tak henti-hentinya memberikan kasih saying dan semangat 

dalam hal serta mendoakanku di setiap saat.  

4. Teruntuk diriku sendiri terima kasih karena telah berjuang meski 

berulang kali patah semangat. 

5. Teruntuk kakakku Zulfa Khasanah dan Muslikin serta adikku Rahma 

Aulia dan juga keponakanku tergemes Adiba Sakila yang selalu 

memberikan semangat serta dukungan terhadapku. 

6. Teruntuk dosen-dosen IAIN KUDUS yang selama ini telah 

memberikan banyak pelajaran maupun semangat dan doanya 

terhadapku. 

7. Teruntuk Ibu Istianah, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang 

selalu melnacarkan segala urusan saya, meluangkan waktu, tenaga, 

dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

8. Teruntuk Taufiq Abdurrohman yang selalu mendengarkan keluh 

kesahku, selalu memberikan support serta semangat, dan juga 

mendoakanku, terimakasih telah menjadi salah satu alasan skripsi ini 

terselesaikan. 

9. Teruntuk sahabat-sahabatku Fitriani, fadlilatun Ni‟mah, Bintan 

Himma Malini, Shinta Nihayatul Ulya, Lazmi Nur Aqilatun Ni‟mah, 

Sinta Lusiana, Alfiatur Rohmaniyah, dan Yuliani Farikha yang 

selalu menemani setiap langkahku di suka maupun duka, yang 

senantiasa memberika semangat dan bantuan, serta selalu 

menguatkanku. 

10. Teruntuk teman-teman seperjuanganku IQT-C 2017 dan teman-

teman kontrakan We House, atas segala kebersamaan dan 
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kekeluargaan yang telah kita lalui suka maupun duka selama masa 

perkuliahan ini.  

11. Teruntuk Panitia, Peserta, Pimpinan makam Mbah Syeh Nun, dan 

Seluruh masyarakat Desa Selojari yang senantiasa mendukung dan 

bekerjasama dengan peneliti sehingga penelitian yang dilakukan 

dapat berlangsung dengan baik. 

12. Teruntuk semua orang yang senantiasa mendukungku, memberikan 

semangat serta doanya yang tidak nisa disebutkan satu persatu.  
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KATA PENGANTAR  

Asslamu’alaikum wr.wb. 

Bismillahirrohmanirrahim. 

Alhamdulillahirobbil „alamin. Sega puji syukur bagi Allah 

SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW 

yang kita nanti-nantikan syafa‟at-Nya di yaumil qiyamah.  

Berkat karunia dan ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan judul “Tradisi Khataman al-Qur’an Haul Mbah Syeh 

Nun di Desa Selojari Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan 

(Studi Living Qur’an)” yang telah berhasil disusun dengan 

sungguh-sungguh, sehingga memenuhi syarat guna memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Ilmu Al-Qur‟an dan 

tafsir di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

menemui banyak kesulitan namun, berkat Rahmat Allah SWT dan 

dukungan dari semua pihak maka penulis dapat menyeesaikan 

penulisan skripsi ini. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis 

menyampaikan terimakasih kepada: 

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

yang telah merestui persembahan skripsi ini. 

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

Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus yang teelah memeberikan 

persetujuan dalam penulisan skripsi. 

3. Bapak Dr. Abdul Karim, SS., MA selaku Ketua Prodi Ilmu 

al-Qur‟an dan Tafsir yang telah memberikan motiavasi serta 

arahan kepada mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir. 

4. Ibu Istianah, MA., selaku dosen pembimbig yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.  

6. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di Lingkungan IAIN 

Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak ibuku tercinta yang selalu mendoakan dan 

memberikan dorongan materi ataupun moral serta 
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memberikan perhatian dan bimbingan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teruntuk teman-teman seperjuangan program studi Ilmu al-

Qur‟an dan Tafsir IAIN Kudus, khusunya kelas ilmu al-

Qur‟an Tafsir C angkatan 2017 yang selalu menjadi teman 

baik selama masa perkuliahan. 

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan bantuan baik fisik maupun psikir, yang 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Jazaakumullahu Khairon Katsiron, Taqabbalhu Minna Wa 

Minkum. Taqabbal Yaa Kariim. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Sehingga dengan segala kerendahan 

hati penuis mohon kritik dan saran yang membangun demi kebaikan 

di masa yang akan datang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khusunya. Aamiin  

Wassalamuaikum wr.wb. 

Kudus, 24 Agustus 2021 

Penulis,  

 

 

Zahirrotun Nafisah 

NIM. 1730110067 

 


