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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Umi 

Zakiyatus Silvi (1730710071) menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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 dikemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 02 September 2021 

 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

Umi Zakiyatus Silvi 

NIM. 1730710071 
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MOTTO 
 

 

رُُه  بَِيِدِه ,فَِإْن َلَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِو, فَِإْن َلَْ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغي ِّ
ْْيَاِن )َرَواُه ُمْسِلٌم (  َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِو َوَذِلَك َأْضَعُف اْْلِ

“Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah kamu 

mencegahnya dengan perbuatan dan ketika tidak bisa maka dengan 

nasihat dan ketika tidak bisa doakanlah.” 

(Arba’in Nawawi hal 42-43) 

 

 

َهْرُُهَاَوُقْل ََلَُما قَ ْوالً َكرِْْيًا. َواْخِفْض ََلَُما  " َفََل تَ ُقْل ََلَُما ُأفٍّ َوالَ تَ ن ْ
رًا" لِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل رَّبِّ اْرَْحُْهَما َكَمارَب ََّياِنْ َصِغي ْ  َجَناَح الذُّ

 

“Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya 

perkataan „Ah‟ dan janganlah engkau membentak keduanya dan 

ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih 

sayang dan ucapkanlah, ”Wahai tuhanku sayangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu 

kecil.” 

(Qur’an surat al-Isro’ ayat 23-24) 

 

 دَْع َمايُرِيْ ُبَك ِإََل َمااَل يُرِيْ ُبكَ 
“Tinggalkanlah sesuatu yang tidak pasti bagimu dan janganlah 

kamu tinggalkanlah sesuatu yang pasti bagimu.” 

( Arba’in Nawawi hal 19-20) 
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PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillahirabbil‟alamin…. 

Sepercik keberhasilan yang Engkau hadirkan padauk ya Rabb. 

Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur padamu ya Rabb. 

Shalawat serta salam kepda idolaku Rasulullah Saw. Dan para 

sahabat yang mulia. 

Semoga sebuah karya mungil amal sholeh bagiku. 

Ku persembahankan karya mungil ini kepada : 

Ibu dan Bapak Tercinta 
Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada 

terhingga 

Ku persembahkan karya mungil ini kepada Ibu Siti Masinten dan 

Bapak Al-Amin Fatah yang telah memberikan kasih sayang, segala 

dukungan dan cinta kasih tiada mungkin dapat ku balas hanya 

dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dan persembahan. 

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak 

bahagia karena ku sadar selama ini belum bisa membuat yang lebih. 

Untuk Ibu dan Bapak yang selalu memberikan motivasi dan selalu 

menyirami kasih sayang, selalu mendo‟akan, selalu menasihatiku 

menjadi lebih baik. 

Terima kasih Ibu … Bapak 

Adikku 
Untuk adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama 

kalian, walau kadang bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna 

yang tak bisa tergantikan. 

Terima kasih atas do‟a dan dukungan selama ini, hanya karya yang 

mungil ini yang dapat ku persembahkan. Mohon maaf belum bisa 

menjadi panutan seutuhnya, tetapi aku akan selalu menjadi yang 

terbaik untuk kalian semua. 

Sahabat-Sahabatku 
Semoga persahabatan ini persahabatan yang abadi selamanya. 

Bersama kalian adalah warna indah dalam hidupku, suka dan duka 

berbaur dalam kasih. 

Terima kasih untuk semua sahabatku yang selama ini telah 

mendo‟akan dan mendukungku sehingga bisa menyelesaikan karya 

mungil ini. 
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Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan 

bantuan dan do‟a dari awal hingga akhir yang tidak mungkin 

disebutkan satu persatu. 

Kesuksesan bukanlah suatu ketenangan, bukan pula suatu 

kebanggaan, tetapi hanyalah suatu perjuangan dalam menggapai 

sebutir Mutiara keberhasilan … 

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

Aamiin. 
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن 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
 ع  

awal 
„A/„ɑ ء akhir A᾽/a᾽ ب ا Bᾱ 

 D/d د
 ع

akhir 
A᾽/ɑ᾽ ء awal A/a بِي Bī 

 Bū بُوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy ف ل ِكيّ  ɑbb ا بّ  Q/q ق Z.z ز

بّ  K/k ك S/s س ال ِميّ  rɑbb ر   ɑlamiy„ ع 

„Ain Hamzah 

 di Belakang 

„Ain Hamzah  

di-wɑqf 
 Vokal Rangkap الْ 

ع    اْلفُُرْوعُ  qɑrɑ„ɑ ق ر 
ɑl-

furū„ 
رُ   اْلق م 

ɑl-

qɑmɑr 
ْيِريْ   gɑirī غ 

ء   اءُ  qɑrɑ᾽ɑ ق ر   اْلق ض 
ɑl-

qɑḍᾱ᾽ 
 الشَّْمسُ 

ɑl-

syɑms 
ْيئ    syɑi᾽un ش 

Kata Majemuk 

dirangkai 
Kata Majemuk dipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

اُل  م  ج 

ْيهِ   الدِّ
Jɑmᾱluddīn  ِْيه اُل الدِّ م   ج 

Jɑmᾱl ɑl-

Dīn 
ة   اع   sᾱ„ɑh س 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi 

Akhlaqul Karimah dalam Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imran 

Ayat 159 di Pondok Pesantren An-Nur Sumber Hadipolo, 

Jekulo, Kudus” sebagai persyaratan guna mendapat gelar sarjana 

dalam Fakultas Ushuluddin Program Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir di 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Di kesempatan ini, Penyusun menyampaikan terima kasih 

kepada beberapa pihak yang ikut mendukung dalam penyelesaian 

skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai yaitu: 

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

Negeri Kudus. 

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

Ushuluddin IAIN Kudus.  

3. Bapak Abdul Karim, SS, MA., selaku Ketua Kaprodi Ilmu Al-

Qur‟an Tafsir IAIN Kudus.  

4. Bapak Muhammad Misbah, Lc., M.Hum. Selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah bersedia meluaangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan 

dalam menyusun skripsi ini.  

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Program Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada 

peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. 

6. Abah Jalil bersama ahli bait, ustadz-ustadzah dan pengurus 

pondok pesantren An-Nur yang bersedia membantu dan 

menjadi informan bagi peneliti. 

7. Bapak dan ibuku tercinta, adik-adikku tersayang beserta 

keluarga yang selalu memberikan do‟a dan dukungan setiap 

saat, kapanpun dan dimanapun. 

8. Teman-teman mahasiswa IQT angkatan tahun 2017, ABN 

LOKCDOWN khususnya Ana Nur, Umnun N, Noviatul 

Munawwaroh, Isti‟anah, Nia Eka, Dika M, Choirin Nida, 

Huffadz II, Huffadz III, Huffadz IV dan teman-teman An-Nur 

yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat 

dari awal perkuliahan hingga akhir, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Serta, boy band BTS 
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yang selalu menghiburku, terutama Jungkooky sang 

penyemangat dan motivator dalam menjalani hari-hariku. 

9. Pihak-pihak yang telah mensukseskan kegiatan penelitian yang 

tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
 

Skripsi ini saya akui masih banyak kekurangan karena 

pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu, kami 

harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-

masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

Kudus, 02 September 2021 

Peneliti 

 

 

 

Umi Zakiyatus Silvi 

NIM. 1730710071 

  


