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MOTTO 

 

َعْه اَوٍَس بِْه َمالٍِل قَاَل: َماَن الىَّبِى َصلّى ّللّاُ َعلَْيِه َوَسلَّم فِى َمْيِسٍر فَقَاَل: 

ِ َربِّ اْلَعا لَِمْيَه"  أاَلَ اُْخبُِرَك بِاَْفَضِل اْلقُْرآِن؟ قَاَل: فَقاَلَ َعلَْيِه :" اَْلَحْمُد لِِلّ
 

Dari Annas bin Malik berkata: Nabi SAW sedang berada di suatu 

perjalanan lalu  bersabda: Tidaklah aku beritahukan kepada kalian 

tentang ayat Al-Quran paling utama? Lalu beliau membacakan: 

“Alhamdulillaahirabil’alamiin”. (HR. Ibnu Hibban)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  Hadis, Sahih Ibnu Hibban (Beirut: Dar Al-Fikr), 775. 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam 

selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad 

SAW yang dinanti-nantikan sayafa’at di akhirat kelak dan telah 

menjadi suri tauladan bagi umatnya. Terimakasih kepada orang 

yang selalu bertanya kapan lulus karena dengan pertanyaan seperti 

itu rasa semangat saya menyelesaikan skripsi ini bertambah. 

Terimakasih kepada semua pihak yan telah mendo’akan dan 

memotivasi saya segera menyelesaikan skripsi ini. Penuh rasa 

syukur skripsi ini dipersembahkan kepada: 

1. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  

Kudus, khususnya Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu 

Al-Quran dan Tafsir.  

2. Ibu Dr. Hj. Umma Farida, Lc. M.A , selaku dosen 

pembimbing yang selalu fast respon ketika dihubungi untuk 

diajak bimbingan, selalu meluangkan waktunya membimbing, 

dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi.    

3. Kedua orang tua bapak dan ibu tercinta yang selalu 

mendo’akan, memberikan dukungan, kasih sayang kepada 

anaknya, dan tidak pernah marah ketika diminta uang. 

Terimakasih bapak dan ibu saya bangga kepada kalian, 

semoga Allah memberikan kalian rizki melimpah, umur 

panjang, dan barokah. 

4. Keluarga dan kerabat yang selalu mendo’akan, memberikan 

nasihat, semangat, dukungan, dan motivasi. 

5. Keluarga Kostren Ar-Rozaqy Ngetuk Ngembalrejo Bae 

Kudus, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan do’a 

terbaik. Terkhusus Bapak Abdur Rozaq, selaku pemilik 

Kostren Ar-Rozaqy yang selalu memberikan nasihat sehingga 

semakin semangat mengaji dan menuntut ilmu. Teman-teman 

Kostren Ar-Rozaqy yang senantiasa bersedia membuka 

telinga untuk mendengarkan keluh kesah. 

6. Teman-teman seperjuangan IQT B 2018, terimakasih atas 

kebersamaan yang penuh suka duka. Perkuliahan tidak pernah 

merasa membosankan karena kalian. Terimakasih untuk 

kesempatan bertukar pikiran, berbagi ilmu, semoga Allah 
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memudahkan kalian untuk untuk mencapai semua yang kalian 

inginkan. Semoga pertemanan kita kelak sampai di surga-

Nya. 

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M.Ag dan 

kakak-kakak mentor selama PPL di LSQ AR-RAHMAH 

Yogyakarta, meskipun PPL dilaksanakan secara online 

pengalaman belajar dan menulis di sana membantu dalam 

proses pengerjaan skripsi. 

8. Teman-teman KKN-IK Ngembalrejo 1, terimakasih atas 

kebersamaan selama sebulan dan kesempatan berbagi ilmu 

dan pengalaman. Apa yang kita bisa, mari kita lakukan di 

masyarakat. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat. 

9. Sri Wahyuni, Nurul Hidayah, Sholikatul Ahmadiyah, 

Amilatun Sholihah, dan Haybi Orlando, kalian teman kuliah 

yang selalu ada dan saling memotivasi dipenghujung akhir 

perkuliahan ini. Terimakasih kalian tempat berkeluh kesah, 

semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan pekerjaan yang 

sesuai setelah lulus. 

10. Indiana Dewi Safira, Feby Kurnia Kasih, Hidayatun Nikmah, 

Istiqomah, Desy Eka Wulandari, dan Choirunnisa Indah Sari, 

terimakasih kalian sahabat yang selalu ada saat susah maupun 

senang.  

11. Kepada masyarakat Dusun Sendang, Desa Sumberejo, 

Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, terkhusus 

perangkat desa, tokoh agama, pemimpin, peserta, dan 

penyaksi tradisi ngalungi yang berkenan memberikan 

informasi dalam penelitian skripsi ini. 

12. Tidak lupa pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Segala puji bagi Allah akhirnya saya bisa melewati semua 

ini, dulu saya pernah berpikiran ini adalah masa-masa paling 

menyeramkan untuk anak-anak kuliah tapi ternyata tidak. Semua 

ini terasa sangat ringan saat diiringi usaha yang keras dan do’a 

yang selalu dipanjatkan. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat 

berguna bagi agama dan bangsa. Amiin  

 

 

 

 

 



ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan karunia serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Pemaknaan Surat Al-Fatihah sebagai Tanda Syukur dalam 

Tradisi Ngalungi di Dusun Sendang Kabupaten Rembang 

(Study Living Quran)”. Shalawat dan salam dihaturkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari 

zaman jahiliyyah menuju zaman keemasan dan menjadi teladan 

bagi umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari 

kiamat. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan 

tugas memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di IAIN Kudus. 

Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya pihak yang membantu 

dan membimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada:  

 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku rektor IAIN Kudus. 

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

Ushuluddin IAIN Kudus. 

3. Ibu Dr. Hj. Umma Farida, Lc, MA, selaku dosen pembimbing 

skripsi yang penuh dengan kesabaran berkenan menyediakan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Semua Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti 

memohonkan do’a terbaik, mendukung dengan materi 

maupun non-materi selama penulis menimba ilmu. 

6. Perangkat dan masyarakat Desa Sumberejo khususnya Dusun 

Sendang yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dan 

bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini 

. 

Do’a terbaik kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas 

oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu kritik 

dan saran yang bersifat membangun diharapkan dapat membantu 
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kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bermanfaat. Amiin. 

 

Wasslamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

 

 

 

 

Kudus, 4 Januari 2022 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Febri Nur Intan Sari  

NIM. 1830110058 
 

 

 

 

 


