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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

HAMDANI, NIM 1530120021 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, 

 

 

 

 

Hamdani 

NIM. 1530120021 
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MOTTO 

 

                         

            

 

Artinya “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab : 21) 

 
  

 ِإنََّما بُِعْثُت ألَُتمَِّم َمَكارَِم اأَلْخالقِ 
 

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk 

menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi) 
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PERSEMBAHAN  
 

Dengan mengucap Alhamdulillahi robbil „alamin atas 

limpahan rahmat dan ridho Allah SWT 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 selalu hadir dan berharap 

keindahan-Nya. 

Puji Syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tuaku, Istri Tercintaku yang tak henti-hentinya 

memberi kasih sayang, cinta, segala dukungan, dan 

semangat serta doa yang tak pernah henti sehingga saya 

dapat melewati segala sesuatu dengan mudah dalam 

menjalankan hidup. 

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

Fakultas Ushuluddin. 

3. Bapak Mukhammad Agus Zuhurul Fuqohak, M.S.I sebagai 

Dosen Pembimbing 

4. Seluruh teman-teman seperjuangan USHULUDDIN IQT 

2015, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah 

kita lalui bersama selama perkuliahan. 

5. 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 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 
 

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: “RELEVANSI 

TAFSIR QUR’AN SURAT AL-QALAM AYAT 04 DENGAN 

PEMBINAAN AKHLAQ SANTRI DI OSMYQ PONDOK 

TAHFIDZ YANBU’UL QUR’AN MENAWAN KUDUS” ini 

telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada 

Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir IAIN Kudus. 

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.  

3. Bapak Mukhammad Agus Zuhurul Fuqohak, M.S.I sebagai 

Dosen Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, 

tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penyusunan skripsi ini. 

4. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc, MA selaku Pemimpin Pondok 

Yanbu‟ul Qur‟an Menawan yang telah mendukung serta 



xi 
  

mengijinkan saya untuk melakukan Penelitian di Pondok 

yang menjadi Objek penelitian saya. 

6. Segenap guru dan ustadz yang ada di Pondok Yanbu‟ul 

Qur‟an Menawan yang telah memberikan banyak informasi 

berkenaan kegiatan pondok. 

7. Segenap guru dan ustadz yang ada Lembaga-lembaga saya 

ucapkan jazakumullah khoir yang selama ini telah 

memberikan pendidikan ilmu agama, adab dan ilmu umum 

mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

8. 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. 

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 

 

 
 

Hamdani 

NIM. 1530120021 

 

  


