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MOTTO 

 

“FOCUS” 

“FOLLOW ONE COURSE UNTILL SUCCESFULL” 

(Ikuti Satu Tujuan Sampai Berhasil) 
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PERSEMBAHAN 

 

Waktu yang telah kulalui dengan jalan hidup yang telah menjadi takdirku, 

sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberi sejuta pengalaman 

bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Ku bersimpuh dihadapan-

Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk sampai di penghujung awal 

perjuanganku. 

Segala Puji bagimu Ya Rabb, jika karya sederhana ini Engkau beri nilai 

dan arti, maka sebagai rasa syukur nilai dan arti itu kupersembahkan kepada: 

 Ayah bundaku tercinta (Mursis & Sri Subi’atun), yang kasih sayang, 

pengorbanan, dan lantunan do’anya senantiasa mengalir untuk putra-putrinya. 

 Para ustadz, ustadzah, guru, dan dosen-dosenku yang tiada lelah mengajariku 

ilmu-ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Hingga dengan 

keikhalasannya dapat mencerdaskan seluruh anak Bangsa. 

 Adikku tersayang (Muhammad Yazid Abdullah) yang selalu menjadi 

semangat dan penghibur di kala kesedihan menerpa hidupku. 

 Calon imam, calon pendamping dunia akhirat (Muhammad Syaifuddin) yang 

tak henti-hentinya memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya, 

semoga kelak jika tiba masanya dia dapat menjadi penjaga iman dan hatiku. 

 Sahabat-sahabat seperjuanganku “kelas B Tarbiyah PAI” angkatan 2013 yang 

selalu menjadi spirit dan semoga kekompakan yang kita bina senantiasa 

terjaga sampai kelak tiada batas meskipun terpisah oleh jalan yang berbeda. 

 My best friend (Shofi, Nila, Nana, Karimun), kehadiran kalian adalah anugrah 

terindah dalam hidupku. 

 Teman-teman PPL dan KKN, bersama kalian kuukir sejuta kenangan dan 

pengalaman yang akan selalu kurindukan. 

Sujud syukur kukuhaturkan padamu Tuhan yang Maha Agung, atas takdir-

Mu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, 

dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi 

satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, wasyukrulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi 

Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada 

jurusan Tarbiyah STAN Kudus. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan Beliau 

Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan 

menuju zaman terang benderang yakni adanya ajaran agama Islam. Semoga kita 

semua mendapatkan syafaatul ‘udzma di hari kiamat kelak. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak akan berhasil tanpa adanya 

bantuan, dukungan, serta saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si selaku ketua STAIN Kudus. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag.,M.Pd., selaku ketua jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus. 

3. Rini Dwi Susanti, M.Ag.,M.Pd., selaku ketua prodi PAI (Pendidikan Agama 

Islam) pada jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. 

4. Ida Vera Shopya, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dengan 

sabar dalam membagi waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 

penyusunan skripsi. 

5. Hj. Azizah, S,Ag.,MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus. 

6. Para dosen dan seluruh staff pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 

7. Siswanto, S.Pd selaku kepala Madrasah Aliyah Al Fatah yang bersedia 

memberikan izin dilakukannya penelitian. 

8. Erna Nairuz Khilda, S.Pd.I., selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di MA Al Fatah yang telah bersedia memberikan informasi sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 
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