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MOTTO 

 

تََعــــــلَّْم فَاِنَّ ْالِعْلَم َزْيٌه ِِلَْهلِِه ۞ َوفَْضٌل َوِعْىَىاٌن لُِكلِّ 

 اْلَمَحاِمد

Artinya : “Ngajiho kerono ilmu mahesi ing 

ahline  # lan ngunggulake lan dadi tondo 

tingkah pinuji / Belajarlah, karena ilmu 

adalah perhisan indah bagi pemiliknya, dan 

keutamaan baginya serta tanda setiap hal 

yang terpuji”  (bet Nadhom  َااَلَ ال no 5) 

 

ُ وَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا  اَل يَُكلُِّف َّللاَّ
Artinya :”Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  

(Al-Baqarah: 286) 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini ku persembahkan kepada : 

 Kedua orang tuaku bapak imam dan ibu rumini yang telah mencurahkan 

segala cinta, kasih sayangnya demi mendidikku. Terima kasih atas do’a, 

usaha , dan dukungannya. Kesabaran serta jerih payahnya dalam 

mengantarkanku menuju pendidikan yang lebih tinggi. Semoga dengan 

keikhlasan bapak dan ibuku dapat menjadikan ilmuku senantiasa 

tersalurkan dalam kebaikan dimana pun berada serta selalu diberi 

kesehatan dan rizqi yang lancar oleh Allah SWT. 

 Adikku ,saudara-saudara serta keluargaku yang tersayang yang selalu 

memberikan dukungan dan do’anya. 

 Abah jazuli S.Ag M.H dan ibu sailin nihlah S.Pd.I selaku orang tuaku 

selama di pondok pesantren darul falah 4 putri yang senantiasa memberi 

dukungan dan do’anya. Beliau adalah teladan dan penyemangat bagiku 

untuk selalu maju menjadi anak yang lebih baik. Semoga slalu dilancarkan 

segalanya oleh Allah SWT dan diberi umur yang panjang agar slalu 

memberi nasehat-nasehat dan pelajaran kepada santri-santrinya demi 

mencetak santri yang islami. 

 Calon Imamku Muhammad Ulil Albab yang selalu memberi semangat dan 

mendoakan kesuksesanku. Semoga hubungan kita langgeng sampai ajal 

memisahkan kita. 

 dua sahabatku lujeng rahayu dan lutfiyatul khasanah yang selalu 

mendukung dan mendoakan kesuksesanku. Tetap saling mensuport satu 

sama lain. semoga persahabatan kita langgeng  dan dirahmati oleh Allah 

SWT. 

 Semua Teman-teman seperjuanganku dipondok pesantren darul falah 4 

putri / keluarga besar darul falah 4 putri terutama sahabatku kiki,eka,dan 

dex retno serta segenap pengurus yang selalu mendukung dan menemani 

setiap langkahku setiap hari. Kebersamaan perhatian dan kasih sayangnya 
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menjadikan aku selalu bahagia ,bersemangat dan lancar untuk menuntut 

ilmu.  

 Teman-teman kelas F-PAI angkatan 2014 terima kasih atas  perhatiannya 

selama 4 tahun kita bersama , tak  akan lupa kenangan bersamanya. 

Semoga tak pernah putus tali silaturahminya. 

 Teman-teman PPL  dan KKN  yang tak dapat kusebutkan satu persatu 

yang slalu memberikan dukungan dan semangat selama  80 hari bersama  . 

dengan adanya mereka menjadikan aku banyak pengalaman dan lebih 

dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Kesan yang indah dan berbeda 

yang membuat hidupku lebih berwarna Serta tak terlupakan. 

 Keluarga besar IAIN Kudus, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidikku 

hingga titik akhir karyaku ini. Terima kasih atas ilmu telah diberikan 

semoga bermanfaat bagiku. 

 Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 Yang terakhir untuk pembaca yang budiman yang selalu saya tunggu kritik 

dan sarannnya.  

Selamat berjuang 

Semoga dukungan, do’a,pengorbanan dan kasih sayang  yang telah 

diberikan dengan tulus ikhlas mendapatkan  balasan yang terbaik dari Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayan-Nya. Sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Fikih 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas X di MA NU Wahid Hasyim Salafiyah 

Jekulo Kudus” ini telah disusun dengan bersungguh-sungguh untuk memenuhi 

salah satu syarat menyelesaikan Jenjang Studi Strata Satu (S.1) Program Studi 

PAI Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini bisa 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1.  Dr.H. Mundzakir, M.Ag.,selaku Rektor  IAIN Kudus yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

2.  Dr.H.Abdul Karim, M.Pd.,selaku ketua jurusan tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Dr.Nadhirin, S.Ag., M.Pd Selaku Dosen pembimbing dan H.Saiful 

Mujab.M.S.I.selaku asisten Dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan,pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, S.Ag, M.Ag.,selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Solikin, S.HI., S.Pd. selaku kepala sekolah MA NU Wahid Hasyim 

Salafiyah Jekulo Kudus yang telah memberikann ijin penelitian selama 

penyusunan skripsi ini, serta staf sekolah yang ikut serta membantu dalam 

pembuatan skripsi ini. 
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7. Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendo’akan,mendidik,dan 

membesarkanku serta membuatku mampu terus menghadapi tantangan dan 

anganku yang seakan pudar dan redup. 

8. Semua Bapak Kyai dan Ibu Nyai pondok pesantren darul falah jekulo 

kudus yang selalu mendo’akan dan membimbing santri-

santrinya.terkhusus Beliau abah Jazuli S.Ag,M.H. dan Ibu Sailin Nihlah 

S.Pd.I,  Al-hafidhoh. 

9. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan dan motivasinya. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Atas segala jerih payah dan bantuan Beliau, penulis merasa berhutang budi 

dan penulis tidak bisa membalasnya kecuali hanya iringan do’a semoga amal 

mereka mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan 

imbalan yang layak dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kr itik dan saran sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

Kudus,13 September 2018 

Penulis 
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