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KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Ushuluddin

di -

Kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : MUALIF IKHSAN,

NIM : 309 041 dengan judul “PENGASUHAN ANAK YATIM QS. AL-

BAQARAH AYAT 220 DALAM TAFSIR JAMI’ AL-BAYAN FI TAKWIL

AL-QUR’AN KARYA AL-THABARI”  pada Jurusan Ushuluddin Program

Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan

proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
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KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUALIF IKHSAN
NIM : 309041
Jurusan/Prodi : Ushuluddin/IQT
Judul Skripsi : “PENGASUHAN ANAK YATIM QS. AL-

BAQARAH AYAT 220 DALAM TAFSIR JAMI’
AL-BAYAN FI TAKWIL AL-QUR’AN KARYA
AL-THABARI”

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Kudus pada tanggal :

23 Desember 2015

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ushuluddin Program
Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mualif Ikhsan

NIM :  309041

Jurusan : Ushuluddin/ IQT

Prodi :  Al-qur’an dan Tafsir

Alamat : Ds. Gamong Rt: 03 Rw: 01 Kec. Kaliwungu Kab.

Kudus

No. Telp/HP :  085876220028

Judul Skripsi : “PENGASUHAN ANAK YATIM QS. AL-BAQARAH

AYAT 220 DALAM TAFSIR JAMI’ AL-BAYAN FI

TAKWIL AL-QUR’AN KARYA AL-THABARI”

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah

sendiri bukan plagiasi (jiplakan) dari karya tulis orang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya.

2. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan

penuh tanggung jawab serta dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

.
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M O T T O

                     

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim. (QS. al-

Ma’un : 1-2)1

1 Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan
Terjemah, Depag RI, Jakarta, 1997 , hlm. 506.
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P E R S E M B A H A N

Karya Tulis Ilmiyah ini

peneliti persembahkan kepada :

Ayah dan ibunda tercinta yang tidak henti-

hentinya memberikan kasih sayang, mendidik dan

memperjuangkan masa depan ku dengan penuh

kesabaran dan keikhalasan, tidak, peduli betapa

beratnya perjuangan dan pengorbanan.

Almamaterku STAIN  KUDUS
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT. yang telah

memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Pengasuhan

Anak Yatim QS. al-Baqarah Ayat 220 dalam Tafsir Jami’ al-Bayan fi Takwil

al-Qur’an Karya al-Thabari" dapat diselesaikan untuk memenuhi tugas

akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan

Ushuluddin Prodi al Qur’an dan Tafsir.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi

Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal

hidup kita, baik di dunia dan di akhirat kelak.

Adalah suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan

dengan sebaik-baiknya. Bagi peneliti, penyusunan skripsi merupakan tugas yang

tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses

penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri.

Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak

yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan pengarahan dari

pembimbing, penyusunan skripsi ini akan banyak menemui hambatan dan

kesulitan, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih

kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus.

2. Dr. Hj. Umma Farida, Lc., MA, selaku  Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penelitian skripsi ini.

3. Hj. Ulya, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan

dalam penyusunan skripsi ini.
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4. Teman-teman seperjuangan STAIN Kudus Jurusan Tafsir Hadits angkatan

2009, yang telah ikut membantu dan memberi motivasi kepada peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Nur Fitriani yang selalu mendampingi peneliti serta memotivasi dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah Sunan Kudus dan Popo Duta Printing yang

senantiasa membantu mencurahkan pemikirannya dalam berdiskusi.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak

membantu pembuatan skripsi ini.

Masih ada sederet nama yang tersimpan dalam kepala dan hati yang tak

kuasa ditulis dalam kesempatan ini. Itu bukanlah sebuah kesengajaan, tetapi

semata-mata karena keterbatasan peneliti. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti

sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak

langsung ikut andil membantu dalam penelitian, baik teknis maupun non-teknis.

Pada akhirnya peneliti hanya dapat berdoa memohon kepada Allah SWT.

agar semua pihak yang telah membantu bagi pengembangan pembuatan skripsi ini

mendapat balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah berusaha dengan segala

kemampuan yang peneliti miliki, namun peneliti menyadari bahwa penyusunan

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan

saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan

lembaga riset tafsir pada khususnya.

Kudus, 7 Desember 2015

Peneliti,

MUALIF IKHSAN
NIM. 309041


