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Kepada  

Yth, Rektor IAIN Kudus 

Cq. Ketua Fakultas Ushuluddin 

Di-Tempat 

 

Assalamualikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Mohammad 

Hadi Prasetiyo, NIM : 1530120020 dengan judul “PENAFSIRAN 

NAWAWI AL-BANTANI ATAS SURAT AL-KAHFI AYAT 

60-82” pada Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir 

setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, 

maka skripsi yang dimaksud dapat dapat disetujui dan 

dimunaqosahkan. Oleh karen a itu, mohon dengan hormat agar 

naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program 

munaqosah sesuai jadwal yang direncakan. Demikian kami 

sampaikan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr.  Wb. 
 
 

Kudus, 31 Agustus 2021 

Dosen Pembimbing 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Mohammad 

Hadi Prasetiyo, NIM. 1530120020 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 di kemudian hari 

ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 31 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Mohammad Hadi Prasetiyo  

NIM. 11530120020 
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MOTTO 
 

 

             

 

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu  
(Al Qur’an Surat Al Qashash : 77)   
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beliau-beliau yang telah memberikan segala dukungan doa, 

kasih da cinta tak terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas. 

2. Terimakasih ku ucapkan kepada dosen pembimbing Bu Hj. 

Istianah, MA yang begitu sabar membimbing sampai saat ii’ 

3. Terimakasih untuk istriku tercinta umi Aini muzdalifah dan 
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memberikan semangat, doa dan senantiasa mendampingiku 

sehingga sekripsi ini terselesaikan 
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skripi ini 
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PEDOMAN TRANSLASI 

 
 Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan oleh penulis 

sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Departemen Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 

September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987: 

1. Konsonan Tunggal 
No. Huruf Lambang No. Huruf Ditulis 

 ḍ ض .15  أ .1

 ṭ ط .b 16 ب .2

 ẓ ظ .t 17 ت 3

 ‘ ع .ś 18 ث .4

 g غ .j 19 ج .5

 f ف .ḫ 20 ح .6

 q ق .kh 21 خ .7

 k ك .d 22 د .8

 l ل .ż 23 ذ .9

 m م .r 24 ر .10

 n ن .z 25 ز .11

 w و .s 26 س .12

 ' ء .sy 27 ش .13

 y ي .ş 28 ص .14

 

2. Panjang 

Transliterasi yang panjang penulis menggunakan tanda (-) 

di atas huruf yang panjang. Contoh: المىاوي ditulis al-Manāwī  
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3. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap ditulis dengan menggunakan huruf “ai” dan 

“au”. Contoh: بيه ditulis baina, bukan bayna,  قول ditulis qaul, 

bukan qawl 

4. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydīd) ditulis dengan menggunakan 

huruf dobel. Contoh: وقّاد ditulis nuqqād, ّّإن ditulis inna 

5. Kata yang ada alif lam-nya  

Penulisannya dipisah meskipus pembacaannya langsung. 

Contoh: لسانّالعرب ditulis lisān al-‘arab, bukan lisānul ‘arab  

6. Bacaan Al Syamsiyyah  

Tetap ditulis sebagaimana Al Qomariyyah. Contoh: ّالجرح

 .ditulis al-jarḫ wa al-ta’dīl, bukan al-jarḫ wat-ta’dīl والتعذيلّ

7. Iḍāfah 

Setiap susunan iḍāfāfah penulis menggunakan ejaan 

penulisan bukan ejaan pembacaan. Contoh : الحذيثّتخريج  ditulis 

takhrīj al-ḫadīś, bukan takhrījul ḫadīś Kecuali bila berupa nama, 

maka langsung ditulis sesuai bacaan. Contoh: ّهللا  ditulis عبذ

Abdullāh, bukan Abd Allāh, الّذيهّّجالل  ditulis Jalāluddīn, bukan 

Jalāl al-Dīn 
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KATA PENGANTAR 

 

رب العاملني ، الصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا احلمد هلل 
 حممد وعلى اله وصحبه أمجعني.

Pertama dan yang paling utama penulis ingin mengucapkan 

puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan 

penerang hati, ketenangan dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Tanpa anugerah yang besar itu penulis yakin tidak bisa 

menyelesaikan skripsi ini dari halaman awal hingga akhir. 

Shalawat Salam selalu penulis haturkan kepada Junjung Nabi 

Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

zaman kegelapan Jahiliyyah menuju zaman cahaya Islam yang 

terang benderang ini. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan 

selesai tanpa bantuan beberapa pihak . Banyak sekali orang orang 

baik yang telah membantu selama penulisan skripsi ini yang tidak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu, maka penulis ucapkan 

trimakasih yang sebanyak banyaknya hingga allah sendriri yang 

akan memberi balasan pahala yang tak terhingga. Terkhusus 

apresiasi ini penulis berikan kepada :. 

1. Dr. Mundzakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

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

Ushuluddin IAIN Kudus beserta jajarannya yang telah 

mencurahlan pemikiran  serta tenaganya untuk memajukan 

Fakultas Ushuluddin. Sekaligus sebagai dosen pembimbing 

yang selalu memberikan masukan dan dengan kesabaran 

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

3. Dr. Abdul Karim, SS., MA., Selaku Kepala Prodi Ilmu 

Qur’an dan tafsir (IQT) IAIN Kudus yang tiada letih 

memberikan motivasi kepada semua mahasiswa untuk 

menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. 

4. Ibu Hj. Istianah, MA. selaku pembimbing penulis, yang 

telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya 
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untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

6. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Prodi Ilmu Qur’an dan Tafsir (IQT) IAIN Kudus angkatan 

TA. 2015 yang selalu memberikan dukungan selama 

perkualiahan. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang 

baik dan bermanfaat bagi umat. 

7. Keluargaku, khusunya istri, Ibu, Bapak, saudara dan rekan 

serta pihak yang telah banyak membantu, men-support, dan 

mendoakan.  

 

 

 

 

 Kudus,  31 Agustus 2021 

Penulis 

 

 

 

Mohammad Hadi Prasetiyo  

NIM. 1530120020  

 

  


