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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Muhammad Ali Shodiqin  NIM 1530120008 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 ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 30 September 2021 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Muhammad Ali Shodiqin 

NIM. 1530120008 
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MOTTO 
 

                         

                          

                        

   

 ﴿ النساء: ٩١﴾
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak”(QS. An-Nisa’:19) 

 
َن َك  ْر َك ً،  ن نك ُن ْر ُؤ   ٌ ُن ْر ُؤ ْر  َك ْر َة قال: قال رسول اهلل : لك  َفك ََ ٌر  أيب ه عك

َك  )روا َ ُسلم(     ُنها خؤلؤق،ا ركضنيك ُنها آخك
Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Pria mukmin 

tidak boleh membenci perempuan mukmin. Bila dia membenci 

suatu perilaku pada perempuan tersebut, maka dia tentu menyukai 

perilakunya yang lain yang ada dalam diri perempuan itu." (HR. 

Imam Muslim) 
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PERSEMBAHAN  
 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan ridho-Nya yang telah menuntun hamba-Nya 

sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk 

orang-orang yang selu hadir dan berharap keindahan-Nya. 

Puji Syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Kohir dan Ibu Maskanah yang tak 

henti-hentinya memberi kasih sayang, cinta, segala 

dukungan, dan semangat serta doa sehingga saya dapat 

melewati segala sesuatu dengan mudah dalam menjalankan 

hidup. 

2. Istri tercinta Ulya Nailus Sa’adah dan putraku Ayyas As-

Shidqi kesayangan beserta mertua, saudara-saudaraku, Adik, 

Kakak, yang terus memberikan doa, semangat dan selalu 

memberi keceriaan dan membantuku dalam segala hal. 

3. Untuk guru-guru yang telah mengajar mulai dari TK, MI, 

MTs dan MA. Terimakasih telah diberikan ilmu yang 

bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

4. Bapak Dekan, Dr. H. Masrukhin, S.ag., M.Pd selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Untuk teman-temanku Ustadz Amir dkk. Terimakasih telah 

selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh teman-teman seperjuangan USHULUDDIN IQT 

2015, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah 

kita lalui bersama selama perkuliahan. 

7. Teruntuk orang-orang yang senantiasa mendukungku yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih sebesar-besarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini 

dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di 

masa yang akan mendatang. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

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  21 خ 7

 l ل d  22 د 8

 m م z\  23 ذ 9

 n ن r  24 ر 10

 w و z  25 ز 11

 h ه s  26 س 12

 ’ ء sy  27 ش 13

 y ي s}  28 ص 14

     {d ض 15

 

2. Vokal Pendek  3. Vokal Panjang 

... . َك   =  a َََكتَب kataba  ... اَك    = a> ََقَبل qa>la 

.... َن   =  i ََُسئِل su’ila   َاِي   = i> ََقِي ل qi>la 

.... َؤ   =  u َُهَب لَُ <u =   اُوَ   yaz\habu يَذ   yaqu>lu يَقُو 

 

4. Diftong  Catatan: 
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah 

atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten 

supaya selaras dengan teks Arabnya. 

  kaifa َكي فََ ai  =  اَيَ 
لََ au  =  اَوَ    h}aula َحو 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sembah sujud serta puji dan syukur pada-

Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan 

bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, 

rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan kekuatan, kesehatan, 

semangat pantang menyerah dan memberkati dengan ilmu 

pengetahuan serta cinta yang pasti ada di setiap ummat-Mu. Atas 

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan 

keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia, 

pembawa peradaban, penyempurna akhlak, yang telah membawa 

manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang berilmu. Semoga 

kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan 

syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul: “KONSEP CERAI 

DALAM TAFSIR RAWAI’ AL-BAYAN TAFSIR AYAT AL-

AHKAM MIN AL-QUR’AN KARYA MUHAMMAD ALI AS-

SHABUNI” 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari 

berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti 

mengucapkan banyak 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. Sekaligus Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga 

dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penyusunan skripsi ini. 

3. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

4. Imam Ali Ash-Shabuni selaku pengarang kitab, sehingga 

karyanya bisa saya jadikan obyek penelitian saya. 

5. Segenap guru dan ustadz penulis yang telah mentransfer 

ilmu agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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6. Semua teman-temanku USHULUDDIN IQT 2015 yang 

senasib seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikannya yang membangun serta 

kebersamaannya suka dan duka yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

7. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat 

konstruktif dari pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi 

tercapainya kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya 

sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya, dan semoga karya 

ini bermanfaat bagi siapapun. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

Kudus, 30 September 2021 

Penulis 

 

 

 

Muhammad Ali Shodiqin 

NIM. 1530120008 

 

 

 

 

  


