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KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

KUDUS 

 

   NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yang Terhormat, 

Ketua IAIN Kudus  

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

di – 

K u d u s 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari Laeli Khofifatun Nauli, 

NIM: 1410110100 dengan judul: “Pengaruh Kedisiplinan Belajar Dan 

Pembinaan Perilaku Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Kelas VIII Di MTs NU Nurul Ulum Jekulo Kudus Tahun 

Pelajaran 2018/2019” pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan aturan proses pembimbingan, 

maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. Demikian, 

kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Kudus, 26  November 2018 

Dosen Pembimbing 

 

 

Dr. H.Abdul Karim, M.Pd 
NIP. 196103101989031003 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Laeli Khofifatun Nauli  

NIM : 1410110100 

Jurusan : Tarbiyah/PAI 

Judul Skripsi  : ”PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR DAN 

PEMBINAAN PERILAKU SISWA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN 

AQIDAH AKHLAK KELAS VIII DI MTs NU NURUL 

ULUM JEKULO KUDUS TAHUN PELAJARAN 

2018/2019” 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

Kudus,   November 2018 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

Laeli Khofiifatun Nauli 
NIM : 1410110100 
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MOTTO 
 
 
 

“Disiplin adalah jembatan antara cita cita dan pencapaiannya.”- 
Jim Rohn 

 
Jika kami ingin mencapai apa yang kamu cita citakan jangan lupa untuk 
selalu bertindak disiplin. Tanpa disiplin, cita-cita akan sulit tercapai. 
Mulailah dengan melakukan hal-hal keci; sebagai proses pencapaian suatu 
cita-cita yang diharapkan. Impian yang besar tak akan pernah terwujud 
tanpa adanya suatu proses tindakan kecil yang dilakukan secara terus 
menerus. 
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PERSEMBAHAN 

 

1. Penulis mempersembahkan karya ini sebagai rasa ungkapan rasa 

syukur kepada Allah yang telah memberikan kasih sayang kepada 

penulis sampai sekarang dan sampai akhirat kelak. 

2.  Teruntuk kedua orang tua, Bapak Azis Riyanto dan Ibu Masripah 

tercinta yang senantiasa melantunkan do’a-do’a di setiap sujudnya 

untuk kebahagiaan dan keberhasilan saya serta selalu mendukung di 

setiap langkahku. 

3. Seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan dan 

motivasi.  

4. MTs NU Nurul Ulum Jekulo Kudus yang sudah mengizinkan untuk 

dijadikan tempat penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2014 khususnya kelas PAI-C 

yang banyak hal pengalaman dalam masa perkuliahan. 

6. Teman-teman PPL MTs Mazro’atul Huda Wonerenggo Demak yang 

selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Teman-teman KKN MTs N 02 Kudus yang selalu memberi semangat 

dan motivasinya. 

8. Sahabatku The Ungking’s (Nailir Risyda,  Khotimatus Shoimah, Nida 

Khalimaturrohmah) yang selama ini membuat hari-hari saya penuh 

dengan canda tawa dan keceriaan  

9. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Kudus tercinta  

10. Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberi semangat dan 

dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan Belajar dan Pembinaan 

Perilaku Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Kelas VIII di  MTs NU Nurul Ulum Tahun Pelajaran 

2018/2019”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata 1 (satu) pada IAIN Kudus dan sebuah karya yang semoga 

memberi manfaat banyak kalangan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada 

Rosulullah sebagai Uswatun Khasanah yang telah membebaskan manusia dari 

kejahiliyahan yang membelenggu umat. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang 

merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Atas kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut, 

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang 

berarti. Untuk itulah, penulis mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud 

terimakasih yang tak terhingga kepada : 

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

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah serta selaku Dosen 

Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan  pikiran untuk 

memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

memberikan motivasi belajarndalam penyelesaian studi. 

4. Ibu Hj. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan di IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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5. Para dosen staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak H.M. Alamul Yaqin, M.H selaku Kepala MTs NU Nurul Ulum yang 

telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiann dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7.  Ibu Nurbuwati, S.Ag selaku guru mata pelajaran Akidah akhlak kelas VIII  di 

MTs NU Nurul Ulum yang telah bersedia diganggu waktu mengajarnya dan 

memberikan arahan dalam penelitian skripsi. 

8. Staf TU dan seluruh Siswa MTs NU Nurul Ulum yang telah bersedia untuk 

membantu penulis dalam proses penelitian. 

9. Bapak dan Ibu yang telah memberikan do’a restu dan dukungan baik secara 

moril maupun spiritual sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Sahabatku, sahabatku teman C/PAI’14, kelompok 14 PPL, serta sahabatku 

KKN yang telah membantu serta memberikan do’a kepada peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi.  

11.  Dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

ynag tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti sadar sepenhnya bahwa 

skripsi ini sngat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan ucapan 

Alhamdulillahirobbilalamin, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi  peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Kudus,   November 2018 

Peneliti 

 

 

 

LAELI KHOFIFATUN NAULI 
NIM : 1410110100 

 

 


