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Motto 
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“Barang Siapa Bersunggu-Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhannya 
Itu Adalah Untuk Dirinya Sendiri” 

( Qs AL-Ankabut ayat: 6 )1 

  

                                                        
1 QS Al Ankabut ayat: 6, aplikasi iQuran Pro.  



vi 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, serta jerih payah dan do’aku 

selama ini tersusunlah karya sederhana ini dan akan aku persembahkan 

untuk: 

� Sang Mentariku dan pemberi motivasi Ibundaku Ainun Nadziroh 

dan Ayahandaku Musthofa Kamal yang tak pernah berhenti 

berdo’a dan selalu memberi nasihat kepadaku sampai akhir studi. 

� Adik-adikku yang selalu memberi motivasi dalam kehidupanku. 

� Seluruh keluarga besarku yang tak bisa kusebutkan satu per satu. 

Terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua. 

� Para guru dan dosenku yang tiada lelah dalam mendidik, mengajar 

dan membimbingku selama ini, tak kan ku lupakan semua jasa-

jasamu. 

� Kepada Almamater IAIN Kudus yang telah menjadi tempat untuk 

menimba ilmu. 

� Orang terkasih yang selalu memberikan waktunya untuk selalu 

membantuku. 

� Kawan-kawanku satu atap di “Kelas A PAI” yang telah memberikan 

warna-warni dalam hidupku. dan Kawan-kawanku organisasi, PPL, 

dan KKN yang memberikan semangat, dukungan dan do’anya. 

 Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga 

bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat 

balasan oleh sang Maha Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Alhamdulillah wasyukrulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allahu 

Rabbi Izzati Wal Ula yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta 

inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Strata 1 

Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan 

menuju zaman yang terang benderang dan semoga terlimpah pula pada keluarga, 

sahabat dan tabi’in. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin berhasil tanpa 

adanya dukungan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan, maka dari ini penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

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

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

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. Dr. Nor Hadi, S.E, M.Si., Akt, selaku Dosen pembimbing dan Ahmad 

Fatah, S.Pd.I.,M.S.I. selaku Dosen Asisten pembimbing yang telah 

bersedia dan sabar dalam  membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk 

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi. 

5. Para dosen atau seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 




