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MOTTO 

 

َا ُيجَاِهدج لِنَ ْفِسه ﴾٦﴿ َوَمْن َجاَهَد فَِاَّنم   
Artinya : Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka 

sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan 

dirinya sendiri.1 (Q.S. Al Ankabut: 6) 

 

 

  

                                                             
1
 Deartemen Agama RI, Al Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 396. 
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memberikan kenikmatan dan keberkahan di kehidupan ini. 

Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW dan para sahabatnya. Keberhasilan dan kesuksesan yang 
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Kelas C” yang sudah memberiku banyak hal, pengalaman 

dan suka duka selama masa perkuliahan.  



viii 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

Tan

pa 

tand

a 

.َ.. M/m م S{/s} ص T/t ت  A/a 

... ِ  N/n ن D{/d} ض \S/\/s ث  I/i 

.ُ.. W/w و T{/t} ط J/j ج  U/u 

 ح
H}/h

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {

 خ
KH/k

h  َ  ‘A/’a ءakhir A‟/a‟ بَا Ba 

 <Bi ِ بي awal A/aء ’D/d   A’/a د

 <Bu بٌو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasyi >d Ya>‟ nisbah ف R/r ر

بُّب اَ  Q/q ق Z/z ز  Abb فَلَِكي Fal

aky 

 َعلَِمي Rabb َربَّب  K/k ك S/s س
„a>l

ami

y 

„Ain/Hamzah 

di belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal الْ 

Rangkap 

 َ  ََ  qara’a  ُ اَْ  ٌٌ ْو 
al-

furu>’  ُ اَْ  ََم al-

qamar 
gair َ ْ ِ يْ 

i> 

 اَْ  ََ اءُ  qara’a  ََ ءَ 
al-

qad}a>’  ُ اَ َلْم 
al-

syams 
 ٌ  ْ َ syai

‟un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta>‟  

Marbu>t}ah 

ْ هِ   َ َماُل ا لَّبْ هِ  Jama>luddi>n َ َماُل ا لِّ
Jama>l 

al- 

Di>n 
<Sa َ اَع ْ 

‟ah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha menguasai 

seluruh alam atas segala limpahan rahmat, taufiq, inayah dan 

hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada 
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peneliti dan para pembaca lainnya.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 
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penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Mundakir, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui pembahasan skripsi ini.  

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah IAIN Kudus.  
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4. Bapak H. Edi Bahtiar, M.Ag., sebagai dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Ketua Unit Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta stafnya yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.   

6. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah memberikan motivasi belajar dalam 

penyelesaian studi.  

7. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Marwanto (Alm) dan Ibu 

Siti Zaenab tercinta yang selalu mendukung langkahku dan 
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selalu memanjatkan do‟a tanpa henti untuk putri tercinta 

dalam setiap hembusan nafasnya. 

8. Untuk kakak dan adikku (Aprilia Wijereni (Almh), Imam 

Prakasa, Sita Ayu Ardila, Rahayuning Ulfa, Fahrul Anam, 
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9. Untuk Bapak H. Moh. Ahlish, M.Pd.I selaku Kepala MTs NU 

Nurul Huda Kudus yang sudah mengizinkan melakukan 

penelitian di Madrasah dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Para guru penulis dari MI, MTS, SMA, dan MADIN sampai 

perguruan tinggi yang telah memberikan banyak ilmu kepada 

penulis semoga menjadi amal yang mengalir di dunia dan di 

akhirat.  

11. Dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.  

Atas segala jasa dan jerih payah berbagai pihak, penulis 

merasa berhutang budi, namun penulis hanya mampu membalas 

kebaikan tersebut dengan mengucapkan terima kasih dengan 

berdo‟a “Jazakumullahu Khairan Katsiron, Taqabbalallahu 

Minna Wa Minkum, Taqabbal Yaa Kariim. Aamiiin Yaa Rabbal 

„Aalamiin”. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

bagi pembaca pada umumnya. Aamiiin. 

 

 

 

 

 

 

  


