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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Ni’matul 

Khoiriyah NIM. 1520310088 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dala referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

Kudus, 22 Juli 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 
 

 

 

 

Ni’matul Khoiriyah 

NIP. 1520310088 
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MOTTO 

 

                        

     

 

Artinya:  
 

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui 

akan akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”
1
 

 

“Impian tak menjadi nyata karena sihir. Butuh keringat, 

kebulatan tekad, dan kerja keras (untuk mewujudkannya)” 
 

Colin Powell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
1 Al-Qur‟an Surat At-Taubah Ayat 105, Al-Qur‟an dan Terjemahnya  
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PERSEMBAHAN 

Ya Allah... 
Dengan kesederhanaan karya tulis ini, bersama 

kerendahan hati jadikanlah karya ini sebagai kunci pembuka 
gerbang keindahan dalam kehidupan yang mulia atas 
kehendak-Mu atas segala tenaga, pikiran, dan segala jerih 
payah lainnya, dengan merasa sungkan Kupersembahkan 
Skripsi ini kepada: 

 Ibu dan Ayah terkasih yang tiada henti melantunkan do‟a, 

curahan kasih sayang dan pengorbanannya selalu mengalir 

bagaikan air mata surga yang suci untuk putrinya yang 

tanpa pernah mampu membalasnya, dan selalu memberikan 

dukungan lahir batin yang luar biasa. 

 My beloved sister, mbak Risa dan mas Onjik serta semua 

keluarga besarku yang telah menjadi mentor terbaikku. 

 Tiga keponakanku tersayang yang telah memberikan 

hiburan ketika lelah mengerjakan. 

 Para guru dan dosenku yang senantiasa mendidik, 

membimbing, mengajarku. Bersama ketulusan dan 

keikhlasanmu semoga menjadi ibadah yang murni. 

 Pemimpin UKM “Ada Rasa” Jekulo Kudus yang telah 

mendukung dan memberi nasehat-nasehat kepadaku. 

 Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan 

menyemangati setiap langkahku. 

 Sahabat-sahabatku kelas MBS C yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat dalam setiap langkahku. 

 Pengasuh pondok pesantren Al-Anshor Jekulo Kudus yang 

selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil 

 Keluarga besar PAUD Darul Amanah dan TPQ Darul 

Wildan yang senantiasa mendukungku. 

 Semua orang yang pernah mengenalku dan menyayangiku. 

Serta para pembaca. 
Tiada daya upaya melainkan atas bantuan Allah 

yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia Kuhantarkan ucapan 
syukur pada-Mu, Engkau telah memberikan orang-orang 
yang mencintai, mengasihi, dan menyayangiku dengan 
sebening cinta, dan kesucian doa. Dengan penuh ketulusan 
hati, dan kasih suci, kepada kalianlah kupersembahkan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 
 

         

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada 

kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun 

belum mencapai kesempurnaan. Iringan shalawat dan salam 

semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan Nabi Agung 

Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh 

alam, serta keluarga, sahabat, dan pengikut setia. 

Berkat karunia dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Strata 1 (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan 

banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

perlu menyampaikan terima kasih kepada: 

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

telah merestui penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H.,MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penyusunan skripsi ini. 

3. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc.,M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan fikiran untuk memberikan bimbingan, dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta segenap karyawannya yang telah memberikan 

ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 

membekali berbagai ilmu dan pengetahuan yang Insyaallah 

akan bermanfaat dalam kehidupan penulis khususnya dan 

orang lain pada umumnya. 

6. Sutarwi selaku pemilik UKM “Ada Rasa” yang telah 

memberikan ijin penelitian untuk skripsi ini. 

7. Para karyawan di UKM “Ada Rasa” Jekulo Kudus yang telah 

memberikan bantuan dan pelayanan data yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Ayah, Ibu dan keluarga tercinta yang telah membantu baik 

moril maupun materiil selama penyusunan skripsi ini.  

9. Para sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi 

selama proses penyusunan skripsi ini. Khususnya mereka yang 

selalu ada dan mengingatkanku dalam kebaikan (Karomah, 

Rofi‟, Anis, Elya, Sugi), juga mereka yang membangkitkan 

semangatku (Fuah, Saroh, mbak Dwi). 

10. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anshor Jekulo Kudus Umi 

Nasihatul Hana dan Abah „Ainur Rofiq yang selalu 

memotivasi dan memberikan ijazah do‟a selama menuntut 

ilmu. Serta para santri putri baik yang di pondok maupun santri 

nglaju yang selalu mengingatkanku dalam ketakwaan. 

11. Ustadz ustadzah TPQ Darul Wildan yang senantiasa 

memberikan dukungan penuh dan memberi ijin selama 

melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. 

12. Ibu-ibu dewan guru PAUD Darul Amanah yang senantiasa 

memberikan dukungan penuh dan memberi ijin selama 

melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau semua 

tersebut di atas dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat 

ganda. Penulis telah menyusun skripsi ini sesuai dengan prosedur 

ilmiah dengan sangat hati-hati, namun tentu masih banyak 

ditemukan kekurangan dan kesalahan. Karena itu tegur sapa dari 

pembaca berupa kritikan maupun masukan sangat penulis harapkan 

demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis 

berharap semoga segala apa yang tertuang dalam skripsi ini, dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi para 

pembaca yang budiman pada umumnya. Serta dapat memberikan 

kontribusi keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam.  

        

 

Kudus,  22 Juli 2019  

Penulis 

 

 
 

Ni’matul Khoiriyah 

NIM. 1520310088 


