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PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa ṡ es (dengan titik di
atas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ ha (dengan titik di
bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di
atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zer

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik di
bawah)

ض Dad ḍ de (dengan titik di
bawah)
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ط Ta ṭ te  (dengan titik di
bawah)

ظ Za ẓ zet (dengan titik di
bawah)

ع ‘ain ˊ koma terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Ki

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ...́ Apostrof

ي Ya Y Ye

Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf latin Nama

َ Fatḥah A a

ِ Kasrah I i

ُ Ḍammah U u



VII

Maddah atau Vokal Panjang

Harakat
dan huruf

Nama
Huruf dan

Tanda
Nama

َ ا ى Fatḥah dan alif
atau ya

Ā
a dan garis di

atas

ِ ى Kasrah dan ya
Ī

i dan garis di
atas

ُ و Ḍammah dan wau
Ū

u dan garis di
atas
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MOTTO

)رواه الطبراني(یحب اهللا العامل إذا عمل أن تحسن 

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikanyya

dengan baik” (HR. Thabrani)
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KATA PENGANTAR

لقرأن بلسان عربي نزل ا،الحمد هللا خلق اإلنسان علمھ البیان
والصالة والسالم على النبي العربي سید ولد أدم  وخاتم ،مبین

اما بعد.   وعلى ألھ وصحبھ أجمعین،األنبیاء والمرسلین
Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq dan

hidayat-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Hasrat untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna

telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan optimal. Tetapi sebagai

manusia biasa, penyusun menyadari bahwa hasil yang dicapai jauh dari

keinginan dan harapan. Oleh karenanya segala saran dan kritik sangat

penyusun harapkan.

Penyusun menyadari pula, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan

berkat bantuan berbagai pihak, dan penyusun ingin mengaturkan rasa

terima kasih kepada segenap para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, secara spesifik rasa terima kasih disampaikan kepada yang

terhormat:

1. Anis Malik Toha, Lc, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Drs. Yasin Arief S. SH, MH. selaku Dekan Fakultas Agama

Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



X

3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, MA. Selaku Ketua Jurusan Syariah

Fakultas Agama Islam UNISSULA

4. Bapak  Dr. H. Ghofar Shiddiq, M,Ag. Selaku Dosen wali sekaligus

pembimbing, yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat, serta

dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas

Islam Sultan Agung Smearang, khususnya dalam penyelesaian skripsi

ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri penulis

bisa berada di bawah bimbingan bapak dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Sinwani, MM. selaku kepala KUA Kecamatan

Pedurungan beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis

untuk melakukan penelitian dan wawancara serta meluangkan waktu

dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam penelitian guna

menyelesaikan skripsi ini.

6. Dan yang terpenting, skripsi ini penulis persembahkan kapada kedua

orang tua Penulis yang tercinta, terima kasih telah membesarkan dan

mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta

mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan studi strata satu.

7. Kakakku Asmiyati yang telah memberikan dukungan moril maupun

materil kepada penulis, serta adikku lailatus sa’adah yang selalu

memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan

tinggi.
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8. dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini


