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MOTTO 

                       

                    

Artinya: Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang 

Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat 

Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (QS. Yusuf : 87) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah skripsi yang penuh 

perjuangan ini kupersembahkan kepada: 

 Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa 

kesehatan dan keselamatan. 

 Nabi Muhammad SAW, selaku bagnda kita. Semoga kelak di 

yaumul kiyamah mendapatkan syafaat-Nya. 

 Untuk orang tuaku tercinta terkasih tersayang Ibu Noor Sa’adah 

dan Bapak Suyuti terimakasih atas segalanya yang telah 

mendidik dan membesarkan dari saat belum tahu apa-apa 

hingga sampai menjadi seperti sekarang ini, serta mencurahkan 

cinta kasih dan sayangnya dengan tulus dan sebagai 

penyemangat hidupku. 

 Mamah Maskanah Zulfa serta Abah Abdul Bashir Muchtar 

selaku pengasuh PONPES Al-Furqon Tulis, yang telah mendidik 

ketika di pondok, curahan kasih sayangnya, beserta ilmu yang 

telah diberikannya. Semoga dapat memberikan manfaat di dunia 

dan akhirat. 

 Arfian Ubaidillah Luthfi terima kasih atas perhatian, curahan 

kasih sayang serta motivasinya yang tak pernah kunjung padam. 

 Kakakku tercinta terkasih dan tersayang Choirin Nida 

terimakasih yang selalu mengingatkan serta motivasinya yang 

tak pernah kunjung padam. 

 Bapak Dr. Abdul Karim, SS., MA. Beliau sebagai dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 fakultas Ushuluddin 

khususnya prodi Ilmu Quran Tafsir, yang selalu bersama dalam 

meniti waktu mencari ilmu dengan segenap suka dukanya. 

Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu, yang telah membantu menyelesaikan skrispsi ini. 

Semoga semua bantuan, motivasi, doa serta pengorbanan yang 

diberikan mendapatkan balasan oleh Allah Swt.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

َ  . M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

َ  … N/n ن Ḍ/ḍ ض S/s ث  I/i 

َ  . W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج .. U/u 

 H/h Mâdd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 خ
KH/k

h 
 awal ‘A/’a ؘع

 ء

akhir 
A’/a’   با Bâ 

 ’akhir A’/a ع D/d د
 ء

awal 
A/a   بي Bî 

 Bû بو   Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydîd Yâ’ nisbah ف R ر

 ف ل ك ي   Abb اَب َّ Q/q ق Z ز
Falaki

y 

 Rabb َرب َّ K/k ك S س
ال م   ع 

 ي  

‘âlami

y 

‘Ain/Hamza

h 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 ال  

Vokal 

Rangkap 

ع    ق ر 
qara’

a 
وع    ال ف ر 

al-

furû’ 
ر    ال ق م 

al-

qamar 
ي ر ي    Gairî غ 

ء    ق ر 
qara’

a 
اء    ال ق ض 

al-

qada’ 
س   م   ال ش 

al-

syams 
ي ٸ    ش 

syai’u

n 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah Tâ’ Marbûṭah 

ي ه   ال   الدِّ م   ج 
Jamâluddî

n 
ي ه   ال   الدِّ م   ج 

Jamâl 

al-Dîn 
ة  Sâ’ah سا ع 
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KATA PENGANTAR 

Bismillâhirahmânirrahîm 

 Alhamdulillâh, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta 

salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa berkorban 

menyebarkan dakwah Islam kepada seluruh umat sampai hari kiamat. 

 Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar strata 1 (S.1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Membahas dan 

menyusun skripsi ini bukan hal yang mudah, dibutuhkan semangat, 

kesungguh-sungguhan serta keikhlasan dalam menghadapi setiap 

rintangannya. 

 Disamping itu, penulis juga banyak mendapatkan motivasi, 

petunjuk dan bimbingan dari beberapa pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsunng sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan 

dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena 

itu, penulis senantiasa mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus (IAIN Kudus) 

2. Bapak Dr. Masrukhin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) 

3. Bapak Dr. Abdul Karim, SS., MA., selaku Ketua Prodi Ilmu Quran 

Tafsir (IQT) Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) 

4. Bapak Dr. Abdul Karim, SS., MA., selaku Dosen Pembimbing 

Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia 

meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk 

memberikan bimbingan serta arahan dalam penyususnan proposal 

skripsi dan skripsi ini. Terima ksih sudah menjadi dosen yang baik. 

Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam 

menjalankan tugas. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di IAIN Kudus, 

khususnya di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah memberikan ilmu dan motivasi belajar kepada 

penulis dalam menyeesaikan studi. 

6. Tidak lupa kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Ushuluddin 

yang telah membantu kelancaran penulis membuat skripsi. 

7. Bapak dan Ibu serta kakak, yang tidak kenal lelah dalam memberikan 

do’a dan semangat serta kasih sayang kepada penulis, tidak ada kata 

lain selain mendoakan engkau, semoga selalu diberikan keberkahan 
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umur, rizki yang halal serta berokah, serta diberi kenikmatan hidup di 

dunia dan akhirat. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu Quran 

Tafsir khususnya angkatan 2017 yang sudah menjadi keluarga 

sendiri, terima kasih atas kekeluargaan yang selalu dibangun. Semoga 

ikatan kebersamaan, keakraban da saling mengharai terus terjaga 

sampai kapanpun. 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Semoga Allah Swt akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan 

yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga 

terselesaikannya skripsi ini. Saya pribadi hanya bisa mendoakan semoga 

amal ibadahnya serta jerih payahnya dapat diterima oleh Allah Swt, 

sebagai amal yang mulia. Kami manusia biasa sadar bahwa penyusunan 

tugas akhir ini banyak kekhilafan dan kekurangan, karena itu penulis 

sangat berharap saran dan kritik guna membangun selanjutnya. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkan. Âmîn Yâ Rabbal ‘Âlamîn 

 


