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MOTTO 
 

ُرَك التـََّعبَ   َال تـَُرْم ِعْلًما َوتـَتـْ
“Jangan berharap engkau akan mendapatkan ilmu  

sementara engkau enggan merasakan payahnya belajar”  
(Syaikh Syarafuddin Yahya al-‘Amrithi) 
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PERSEMBAHAN 

           

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah saya persembahkan 
karya tulis ini kepada orang-orang yang saya sayangi, khususnya kepada: 

1. Kedua orang tuaku Ibu Rastinah dan bapak Tarsono. Beliau berdua 
adalah motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu 
menyayangi, mendoakan, dan memotivasi saya untuk terus 
melangkah berjuang dan berusaha. Atas segala jerih payah, kasih 
sayang, pengorbanan, dan kesabaran hingga mengantarkan saya 
sampai saat ini, tidak akan pernah cukup untuk membalas semua 
jasa-jasanya. 

2. Teruntuk istriku yang selalu membantu dan terus menyemangatiku 
dalam setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Guru-guruku yang meridhoi dan merestui langkah kami dalam 
belajar, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai 
jenjang strata satu (S.1). Semoga senantiasa diberi umur panjang fi 
tha’atillah. 

4. Kelima saudaraku : Nurkhalim, Abdul khakim, Syekhudin, Abdul 
basit, tuplicha, yang selalu membantuku untuk menyelesaikan 
jenjang S.I. 

5. Keponakan: Evan khafidz riyansyah, dede Hanif yang senantiasa 
menghiburku di kala jenuh. Semoga kelak menjadi anak yang 
berbakti kepada kedua orang tuanya, berilmu, dan berguna bagi 
nusa dan bangsa. 

6. Dosen pembimbing: DR H. Masrukin, S.Ag, M.pd dan Ibu Dianing 
Safitri, M.S.I yang senantiasa meluangkan waktunya dan bersabar 
dalam membimbing saya selama menyusun sekripsi sebagai tugas 
akhir kuliah guna meraih gelar sarjana di bidang ilmu Ushuluddin. 

7. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya teman-teman di 
fakultas Ushuluddin (IQT, IH, AFI, dan TP), dan para sahabat yang 
senantiasa menemani hari-hariku , H. Syarifudin Zuhri, M.  Kharis 
Maulana, Viki Abdillah, Pak wa, M. Priyambodo dan semua 
teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

8. Sahabat-sahabati di Event Organizer (EO) Pramusaji Muria Kudus 
(PMK), semoga kedepannya jobnya semakin banyak. 

9. Serta para pembaca yang atas izin Allah SWT. dapat mengambil 
wawasan, inspirasi, dan faidah dari tulisan ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan oleh 

penulis sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Departeman 
Agama dan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan Republik 
Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan 
nomor: 0543 B/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 

No. Huruf 
Arab 

Nama Huruf 
Latin 

Keterangan 

 Alif A A ا 1

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Ṡa Ṡ Es dengan titik di atas ث 4

 Jim J Je ج 5

 Ḥa Ḥ Ha dengan titik di bawah ح 6

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Żal Ż Zat dengan titik di atas ذ 9

 Ra’ R Er ر 10

 Za Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص 14
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 Ḍad Ḍ De dengan titik di bawah ض 15

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط 16

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ 17

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 18

 Gain G Ge غ 19

 Fa F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 Lam L El ل 23

 Mim M Em م 24

 Nun N En ن 25

 Wawu W We و 26

 Ha H Ha ه 27

 Hamzah ` Apostrof ء 28

 Ya Y Ye ي 29

 
B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعّددة

 Ditulis ‘iddah عّدة
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C. Ta’ Marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan tulis 

 Ditulis Jamā’ah مجاعة

 Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, 
salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 
itu terpisah, maka ditulis dengan.  

 Ditulis Jamā’ah مجاعة

 Ditulis Jizyah جزية

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dhammah ditulis t atau h 
 Ditulis Zakāh al-fitri زكاة الفطر

 
D. Vokal pendek 

      َ◌ Ditulis A 
  ِ◌    Ditulis I 
 ُ◌ Ditulis U 

 
E.  Vokal Panjang 

1. Fathah + alif 
 جاهلية

Ditulis 
ditulis  

    Ā 
jāhiliyah 

2.  Fathah + ya mati 
 تنسى

Ditulis 
Ditulis 

 Ā 
    tansā 

3.  Fathah + ya mati 
 كرمي

Ditulis 
Ditulis 

Ī 
karīm 

4.  Dhammah + wāwu mati 
 فروض

Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūd 

 
F. Vokal Group 

1. Fathah + yā mati 
 بينكم

ditulis 
ditulis 

Ai 
Bainakum 

2. Fathah + wāwu mati ditulis 
ditulis 

Au 
Qaul 
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 قول

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan apostrof 

 Ditulis A’antum اانتم

 Ditulis U’iddat اعّدت

ن شكرمتئل  Ditulis La’in Syakartum 

 
H. Kata Sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyah 

 Ditulis  Al-Qur’an القران

 Ditulis  Al-Qiyas القياس

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta 
menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’Ditulis  As-Sama السماء

 Ditulis  Asy-Syams الشمس

 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Ditulis  Zawi al-furūd ذوى الفرود

 Ditulis  Ahl as-Sunnah اهل السنة
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KATA PENGANTAR 

احلمد � الذي هدا� هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا� هللا والصالة والسالم 

 :على سيد� رسول هللا، اللهم صل وسلم و�رك عليه وآله وصحبه ومن وااله
Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa 

melimpahkan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua 
sehingga karya tulis ini dapat tersaji atas pertolongan-Nya. Shalawat dan 
salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta para 
keluarga dan para sahabatnya, yang menjadi pelita agung di tengah gelap 
gulitanya zaman. 

Skripsi yang berjudul “Makna Ukhuwah Islamiyah Melalui 
Tradisi Khataman Al-Qur’an Pada Masyarakat Islam Di Desa Jleper 
Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” ini merupakan karya tulis 
ilmiah yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Kudus. 

Dalam beberapa tahapan penelitian dan penulisan laporan 
penelitian skripsi ini, tentunya penulis telah mendapat bantuan yang tak 
terhingga dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya penulis berterima kasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus, yang telah meridhai dan menyertai penulis 
sampai gerbang kelulusan. 

2. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd. selaku Dekan fakultas 
Ushuluddin, atas persetujuannya guna memudahkan peneliti untuk 
segera lulus bergelar sarjana. 

3. Bapak Dliyaul Falah S.Ag, atas pencerahannya sehingga peneliti 
bisa menentukan kajian yang paling nyaman dan aman untuk dipilih 
menjadi judul skripsi. 

4. Ibu Dianing Safitr, M.S.I selaku dosen pembimbing proposal dan 
pembimbing skripsi II, atas segala kesabaran, arahan, dan 
bimbingannya yang penuh dengan ketelitian.  

5. Bapak Dr. H. Masrukin, S. Ag, M.pd, selaku dosen pembimbing  I 
atas segala kesabaran, arahan, dan bimbingannya yang penuh dengan 
ketelitian.  

6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Kudus, 
khususnya yang pernah bertatap muka dengan penulis. 

7. Keluarga tercinta, Ibu Rastinah dan Bapak Tarsono, Shinta Fauziyah, 
Mbak Tuplicha dan beserta seluruh anggota keluarga dan kerabat 
yang tak bisa disebutkan satu persatu. 
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8. Sahabat-sahabat Pramusaji Muria Kudus (PMK), Bos Mustofa, Mas 
Ridwan, Basyar, Hambali, Rifa’i, Mustakim, Adi, Weni, Dewi Rizki, 
Layinah, Kiki, dan sahabat PMK lainnya yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu. 
Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan kebaikan 

yang berlipat ganda, khususnya teruntuk nama-nama yang tersebut di 
atas. Dan  penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 
 

Kudus, 10 Februari 2020 
Penulis, 
 
 
 
 
Yaskur 
NIM. 1430110050 
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