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MOTTO 

 

ِ أُ لَقَْد َكا ْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْه َكاَن َن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوَذَكَر َّللاه    يَْرُجو َّللاه
 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”(QS. Al-Ahzab ayat 21)  
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

hati, saya persembahkan karya ini untuk : 

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nyalah karya ini 

dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik dan sesuai pada 

waktunya. 

2. Kedua orang tuaku, Bapak Purnomo dan Ibu Siti Nur Asiyah 

yang tak henti-hentinya memberi kasih sayang, cinta dan 

segala dukungan, ilmu agama, materi dan semangat serta doa 

yang tiada henti-hentinya. 

3. Adikku M. Faiq Khoirul Ulfa dan Aza Nur Laila yang terus 

memberikan doa, semangat dan selalu memberi keceriaan 

serta mendukungku dalam segala hal. 

4. Untuk guru-guru yang telah mengajar mulai dari TK sampai 

Perguruan tinggi. Terima kasih telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat dan tak ternilai banyaknya. 

5. Bapak Dr. Ma’mun Mu’min, M.Ag., M.Si., M.Hum selaku 

dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Wahyuning Widiyastuti, M.Si. selaku asisten dosen yang 

telah banyak membantu dan memberikan bimbingan serta 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. MA Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak yang telah 

mengizinkan untuk menjadikan Madrasahnya sebagai objek 

penelitian serta bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan 

karya ini. 

8. Seluruh teman-teman seperjuangan pejuang toga yang selalu 

memberikan semangat tak tersirat untuk selalu berjuang. 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan PAI-F 2015, untuk 

memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap 

hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga 

masa kuliah 4 tahun ini menjadi berarti. 

10. Keluarga besar Racana Sunan Kudus Rabi’ah Al Adawiyah 

yang telah menjadi rumah kedua, memberikan banyak 

pengalaman berharga, kebersamaan dan kekeluargaan selama 

di Organisasi. 

11. Meyes, Khusna, Mbak Novi yang sama-sama berjuang dalam 

usaha menyelesaikan skripsi. 
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12. Teman-teman satu bimbingan yang selalu membantu dan 

memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Teruntuk orang-orang yang senantiasa mendukungku dan 

mendoakanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

14. Teruntuk suamiku Mas Muarif yang selalu memberikan doa, 

semangat dan bantuannya. Semoga kamupun selalu diberikan 

kemudahan oleh-Nya. 

Terimakasih sebesar-besarnya untuk kalian semua, saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Semoga karya ini 

dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan di masa yang akan mendatang. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sujud syukur kepada-Mu Allah SWT. Tuhan 

semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat 

sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah 

memberikan kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan 

memberkati dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada di setiap 

ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu 

dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah 

membawa manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang berilmu. 

Semoga kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya mendapatkan 

syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Pembentukan Karakter Siswa 

di MA Keterampilan Al Irsyad Gajah Demak” ini telah disusun 

dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah Prodi 

PAI IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai 

pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

bantuan material maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

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

merestui persembahan skripsi ini. 

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

Kudus. 

3. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perputakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

4. Dr. Ma’mun Mu’min, M.Ag., M.Si., M.Hum selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga dan 

fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi 

ini. 

5. Wahyuning Widyastuti M.Si selaku Asisten Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Orang Tuaku, Bapak Purnomo dan Ibu Siti Nur Asiyah yang 

telah memberikan pendidikan keluarga kepada penulis serta 

Adikku M. Faiq Khoirul Ulfa yang dengan tulus dan ikhlas 

memberikan dukungan dan do’anya. 

8. Segenap guru dan ustadz penulis, yang telah mentransfer ilmu 

agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

9. Semua teman-temanku kelas PAI-F 2015 yang senasib 

seperjuangan, serta kebersamaannya dalam suka dan duka. Serta 

pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif 

dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya 

kesempurnaan dimasa mendatang. Untuk itu saya sampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya. Dan semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

Kudus, 05 Juli 2019 

Penulis 
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