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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Faizul 

Hadi Saputra  NIM 1530120010 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, 23 Agustus 2021 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

Faizul Hadi Saputra 

NIM. 1530120010 
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 “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

PERSEMBAHAN  
 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan ridho-Nya 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 selu hadir dan berharap keindahan-Nya. 

Puji Syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Pardi(Alm) dan Ibu Sutinah 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. Saudara-saudaraku, Adik, Kakak, yang terus memberikan 

doa, semangat dan selalu memberi keceriaan dan 

membantuku dalam segala hal. 

3. Untuk guru-guru yang telah mengajar mulai dari TK, MI, 

MTs dan MA. Terimakasih telah diberikan ilmu yang 

bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

4. Bapak Muhammad Misbah, Lc., M.Hum selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Untuk teman-temanku Ustadz kholil, Asy’ari, Rian dll. 

Terimakasih telah selalu membantu dan memberikan 

dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh teman-teman seperjuangan USHULUDDIN IQT 

2015, atas segala kebersamaan dan kekeluargaan yang telah 

kita lalui bersama selama perkuliahan. 

7. 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 TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Nomor 

158/1987) 

No 
Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Alif Tidak ا .1

Dilambang

kan 

Tidak Dilambangkan 

 Ba’ B Be ب .2

 Ta’ T Te ت .3

 Tsa’ Sl Es (dengan titik di atas) ث .4

 Jim J Je ج .5

 Kha’ H{ Ha (dengan titik di bawah) ح .6

 Kho’ Kh Ka dan Ha خ .7

 Dal D De د .8

 Dzal Z Zet ذ .9

 Ra’ R Er ر .10

 Za’ Z Zet ز .11

 Sin S Es س .12

 Syin Sy Es dan Ye ش .13

 Shad S} Es (dengan titik di bawah) ص .14

 Dhad D} De (dengan titik di bawah) ض .15

 Tha’ T} Te (dengan titik di bawah) ط .16

 Zho’ Z} Ze (dengan titik di bawah) ظ .17

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع .18

 Ghain 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

 Waw W We و .26

 Ha’ H Ha ه .27

Hamz ء .28

ah 

, Apostrof 

 Ya’ Y Ye ي .29

 



ix 

 

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: “KONSEP AKHLAK 

PENDIDIK DALAM AL-QUR’AN QS. LUQMAN AYAT 13-

19 PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH” 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 Muhammad Misbah, Lc., M.Hum selaku 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. Quraish Syihab selaku pengarang kitab al-misbah, sehingga 

karyanya bisa saya jadikan obyek penelitian saya. 
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6. Segenap guru dan ustadz penulis yang telah mentransfer 

ilmu agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

7. 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. 

8. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendukung penulis yang tidak bisa 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, 23 Desember 2021 

Penulis 

 

 

 

Faizul Hadi Saputra 

NIM. 1530120010 

 

  


