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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Khabib 

Abdullah NIM 1510110182 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 dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.  

 

     Kudus, 15 Juni 2021 

     Yang menyatakan, 

 

        

  

     Khabib Abdullah 

     1510110182 
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MOTTO 

 

                               

                            

 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 

Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Menara 

Kudus, Kudus, 2006, 597. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, 

karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada : 

 Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan, 

kesabaran dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 

dengan segala kekuranganku. Segala syukur kuucapkan 

karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi do’a 

dan semangat. 

 Bapak Mushadi dan Ibu Siti Khotimah selaku kedua orang 

tuaku yang telah mendidikku dan mendo’akanku dalam setiap 

langkahku.  

 Kakak-kakakku yang banyak mensuport dan memberikan 

banyak sumbangan moril maupun materi, hingga bisa sampai 

pada titik akhir perjuangan kuliah ini. semoga bisa memberi 

manfaat dan membalas kebaikan Panjenengan-panjenengan. 

 Saudari imania suci wulan sari yang banyak mensuport dan 

memdampingi saya dalam segala kesulitan dan kekurangan  

 Teman-teman  seperjuangan di Institut Agama Islam Negeri 

Kudus, khususnya teman-teman kelas PAI-E angkatan 2015.  

Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan 

hidayah serta kesabaran dan ketabahan dalam mengarungi bahtera 

kehidupan ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 |T ط 16

 |z ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ s| 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق h\ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م z| 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 „ ء Sy 28 ش 13

 Y ي s| 29 ص 14

    |d ض 15
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan 
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membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi 
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menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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memberikan izin penelitian dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peniliti dalam penyelesaian skripsi ini.  

8. Semua pihak yang bersangkutan di MTs Islamic Centre 

Ngembal Rejo Bae Kudus yang telah memberikan ijin dan 

membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

9. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar dan orang terdekat  yang 
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