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MOTTO 

 

ُْم ِف  ُهْم َوِعْظُهْم َوُقل َّلَّ أُولََِٰئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم اَّللَُّ َما ِف قُ ُلوِِبِْم فََأْعِرْض َعن ْ
 أَنُفِسِهْم قَ ْوًلا بَِليغاا  

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui 

apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah 

kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 

katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada 

jiwa mereka. (Q.S. An-Nisa’: 63)1
 

  

                                                 
1
 Tim Disbintalad, an-Nisa’ ayat 63, Al Qur’an Terjemah 

Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 1993), 159. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah… segala puji dan syukur kami 

haturkan kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada baginda nabi Sayyidina Muhammad 

SAW. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati karya 

kecilku ini ku persembahkan kepada: 

1. Terspesial Ayahanda Muhammad Mas’ud dan Ibunda 

Ngatini tercinta. Motivator terbaik dalam hidupku yang 

tiada hentinya melimpahkan do’a yang tak berujung dan 

tak berkesudahan di lima waktu mulai fajar terbit 

hingga terbenam bahkan di sepertiga malamNya. 

Terimakasih atas segenap cinta dan kasih sayang yang 

selalu tercurah hingga tercipta kisah terindah dan 

teristimewa di masa kanak-kanakku hingga kini. 

2. Adikku tersayang Rafif Furqon Abror. Tempat saya 

berlari ketika saya mulai jenuh dan merasa tidak ada 

yang memahami di luar rumah. Terimakasih atas do’a 

untukku yang selalu kau panjatkan dan dorongan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih 

pula telah memberikan kisah terindah selama ini. 

3. Diri sendiri Nefinda Anggista Fianandia. Terimakasih 

telah berjuang sejauh ini dengan melawan rasa malas, 

ego, serta mood yang tidak tentu selama menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

4. MTs NU Nurussalam Besito Gebog Kudus, sebagai 

satu-satunya lembaga tempat penelitian saya. 

Terimakasih telah memberikan data-data terkait 

penelitian, dan telah memberikan izin serta kemudahan 

dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dosen pembingbing tugas akhirku Ibu 

Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I. Terimakasih atas 

bimbingan, arahan, dan masukan serta motivasi 

sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Ibu guru beserta Dosen, terimakasih atas 

segudang ilmu pengetahuan yang telah engkau berikan 

kepadaku tanpa kau harap imbalan 

7. Kawan-kawan seperjuangan kelas PAI-L angkatan 

2015, yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

dalam menghadapi masa-masa perkuliahan. 



viii 

Terimakasih atas segenap kasih sayang yang tercurah 

selama berjuang dengan kalian dalam masa 

perkuliahan. Empat tahun serasa menjadi waktu yang 

singkat bila kita lewati tanpa beban, lagi-lagi tentang 

jarak yang tak bisa kita lipat. Semoga bersua kembali 

dengan keadaan yang lebih baik dengan kita jumpai 

pelangi nan indah diujung sana. 

8. Sahabat-sahabatku Squad حالل, Dwi Putri Utami, 

Maulidya Amanah, dan Titin Ruli Alfitsyah. 

Terimakasih atas gandengan tangan kalian yang selalu 

menemani hari-hari mulai awal kuliah, membersamaiku 

tanpa henti, menepi bersama dan menguatkan saat 

melemah. Terimakasih atas ukiran kisah terindah nan 

istimewa yang tak bisa kujabarkan dengan deretan 

aksara, ribuan tujuan, jutaan impian yang akan kita 

kejar demi sebuah pengharapan dengan merenda asa 

meraih cita mulia. Semoga selalu terjaga dalam 

silaturrahim yang baik diantara kita. 

9. Teman-teman yang selama ini menemani dalam masa 

penelitian, Nila Eliya Nur Itsna dan Hana Sholahiyah. 

Terimakasih atas kesetiaan kalian yang senantiasa 

menemaniku dan membantu dalam masa penelitian di 

Madrasah. 

10. Untuk seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi, 

semoga kelak akan menjadi pendamping hidupku dan 

menjadi imamku dunia dan akhirat. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, 

serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menuyusun dan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kompetensi Sosial Guru Aqidah Akhlak terhadap Sikap 

Religius Peserta Didik Kelas VIII di MTs NU 

Nurussalam Besito Gebog Kudus Tahun Pelajaran 

2018/2019”. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

umatnya, Rasul terakhir yang membawa Risalah Islamiyah, 

petunjuk dan penerang hati umat kepada jalan yang di ridhoi 

Allah SWT sehingga selamat dunia dan Akhirat. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini 

peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya kegiatan 

penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih antara 

lain kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin 

penelitian hingga selesainya skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan bimbingan dan persetujuan dalam 

penulisan skripsi. 

3. Ahmad Falah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Kudus. 

4. Hj. Istianah, MA., selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam 

menempuh studi di IAIN Kudus. 

5. Shofaussamawati, S.Ag., M.S.I., selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk membimbing dan memberi arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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6. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan dengan baik 

sesuai yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Para dosen beserta staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Julal Umam, M.Pd, selaku Kepala MTs NU 

Nurussalam Besito Gebog Kudus yang telah memberi 

izin penelitian dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Isti Emawati, S.Ag., selaku guru mata pelajaran akidah 

akhlak di MTs NU Nurussalam Besito Gebog Kudus 

yang telah memberikan banyak informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 

10. Bapak, Ibu, Adik dan segenap keluarga tercinta yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah 

mendukung, mengarahkan, dan membantu baik moril 

maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

selalu dalam keridhoan dan lindungan Allah SWT. 

11. Sahabatku, teman-teman kelas PAI-L angkatan 2015, 

teman-teman PPL MTs NU Nurul Huda Kedungdowo 

Kaliwungu Kudus, dan teman-teman KKN MTs Islamic 

Center Bae Kudus yang telah membantu serta 

memberikan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan  

skripsi ini. 

12. Dan Seluruh pihak yang telah memberikan semangat 

dan bantuan kepada peneliti sejak dari penyusunan 

prosposal hingga penyusunan skripsi ini. 

Penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan do’a 

semoga amal baik beliau sebagaimana yang disebutkan di 

atas dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari 

Allah SWT dengan teriring do’a Jazakumulloh Khoiro 

Ahsanal Jaza’ 

Skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun 

seperti pepatah “tiada gading yang tak retak”, penyusunan 

skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta 
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saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi 

lebih sempurnanya skripsi yang peneliti susun dan juga 

menjadi bahan evaluasi peneliti untuk kedepannya. Akhimya 

peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna, 

bermanfaat, barokah, maslahah di dunia dan di akhirat. 

Aamiin... 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Kudus, 25 September 2019 
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