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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Rektor IAIN Kudus 

cq. Ketua Fakultas Tarbiyah/ PAI 

di – 

Kudus  

 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahu Wabarakatuh 

Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa Skripsi 

saudari: Noor Athiyyatul Hidayah, NIM: 1510110205, dengan 

judul: Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sosial Terhadap 

Sikap Tawadhu Kepada Guru (Studi Kasus) Siswa MTs NU 

Matholi’ul Huda Kaliwungu Kudus Tahun 2018/2019, pada 

Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, 

maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.  

 Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat naskah 

skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah 

sesuai jadwal yang direncanakan. 

 Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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Pembimbing    Asisten Pembimbing 
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Progam Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Judul : Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 
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MTs NU Matholi’ul Huda 
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Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-

benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang 
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MOTTO 

 

 

                             

    

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka itu 

adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan 

rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka 

(dengan kata-kata hinaan), mereka membalasnya dengan 

mengucapkan “salam” (Q.S Al-Furqan: 63). 

 

 

 وُن    اْر ِع ْر َي  َي َي َي اٍت ……
ُن  اُهَّلل ِع يَي  آَي ُن   آِع ْر ُن ْر  َي اُهَّلل ِع يَي  ُن  ..…… َي ْر َي ِع  اُهَّلل

“…….Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat…” 

 

ُن  ِع  ِع ُهَّلل  َي َي َي ُن  اُهَّلل ُهَّلل آَي  وَي َي اَي َي  َي َي ٌد اِع  .…… َي
…….Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu‟ (rendah 

hati) karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya. (HR. 

Muslim) 

 

تُهَّللى  َي  َيفْرخَي َي  َي َي ٌد عَي َيى  َي َي ٍت  َي َي  َيبْرغِعى ى  ِعاَيىُهَّلل  َينْر وَي َي اَي ُن    َي َي  َي ْر َي   َي ِعنُهَّلل  اُهَّلل

  َي َي ٌد عَي َيى  َي َي ٍت  
“Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki 

sifat tawadhu‟. Janganlah seseorang menyombongkan diri 

(berbangga diri) dan melampaui batas  pada yang lain.” (HR. 

Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah 

SWT.  Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Agung 

Rasulullah Muhammad SAW. Maka, persembahan karya tulis 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Kedua orangtuaku Bapak Mathori dan Ibu Siti Nashiroh yang 

selalu mendoakan saya tanpa diminta, memberikan dorongan 

baik materil maupun moril, beliau sangat berjasa dalam 

kehidupan saya tanpa beliau saya tidak bisa menyelesaikan 

tugas akhir ini. Saya hanya bisa berdoa semoga langkah beliau 

selalu dalam ridho-Nya. 

2. Keluarga dua adik laki-lakiku dan orang tersayang yang selalu 

mewarnai hari-hariku yang selalu mendoakan dan memberikan 

dorongan agar saya segera menyelesaikan skripsi. 

3. Drs. Thoifuri, M. Ag sebagai dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini 

4. Ulfa Masamah, S.Pd. Si. M.Pd. selaku asisten dosen 

pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini 

5. Segenap Dosen IAIN Kudus, yang telah memberikan ilmu dan 

membimbingan hingga tidak mampu terhitung berapa 

banyaknya barakah dan do‟anya.  

6. Sahabat terbaik Fatimah Azzahra dan Zulia Rahmawati yang 

selalu menemani saya baik susah dan senang dan selalu 

membantu dikala kesulitan sehingga dapat terselesainya skripsi 

ini. 

7. Uantuk sahabat karip saya Singo, Kuy‟‟ dan Remong dan 

semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih 

telah memberikan warna di kehidupanku, semoga sukses 

kedepannya dan dapat bermanfaat untuk semunya. 

8. Untuk teman-teman seperjuanganku kelas PAI-F 2015 

terkhusus Mbak Anis, Ichda, Maya, Eva, Avinda dan Laila 

tetap semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan 

bermanfaat bagi sekitar dan semoga sukses selalu. 

9. Untuk teman-teman PPL MTs TT dan KKN IK MTs Khoiriyah 

yang telah memberikan pengalaman banyak dalam 
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mengimplementasikan ilmu dibangku perkuliahan kedalam 

kehidupan nyata semoga sukses selalu. 

10. Almamater IAIN Kudus sebagai tempat untuk menimba ilmu. 

11. Tak lupa pembaca yang budiman yang saya tunggu kritik dan 

sarannya 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m … A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n … I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w … U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

  H/h Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH خ

/kh 
  َع 

aw

al 

„A/‟a ءakhi

r 

A‟/a‟ بَعا Bā 

   D/d د
akh

ir 

A‟/a‟ ءawa

l 

A/a  بِب ْب Bī 

 Bū بُب ْب  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 Falakiy فَعلَعكّبِب  Abb اَعبَّب  Q/q ق Z/z ز

بّب  K/k ك S/s س  ālamiy' عَعا لَعمّبِب  Rabb رَع

„Ain/Ham

zah di 

Belakang 

„Ain/Hamzah 

di-waaf 
 Vocal Rangkap الْب 

Qar  َع َع َع 

a‟a 
الْب ُب ُب 

 وْب ُب 

Al-

furū‟ 
-Al الْب َعمَع ُب 

qamar 
يْب   Gairī  َع ْب ِب

ءَع  Qar  َع َع

a‟a 
الْب َع 

اءُب    َع

Al-

qaḍā‟ 
اللَّبنْب 

 سُب 

Al-

syams 
ءِب   Syai‟un  َع ْب

Kata Majemuk 

Dirangkai 

Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

الُب اللّبِب ْبهِب  مَع Ja  َع

māl

udd

īn 

الُب  مَع  َع

 اللّبِب ْبهِب 

Jamāl Al-Dīn سَعاعَعة Sā‟ah 
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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengaruniakan 

berbagai macam nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, dan senantiasa 

membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Sosial Terhadap Sikap Tawadhu Kepada Guru (Studi Kasus) 

Siswa MTs NU Matholi’ul Huda Kaliwungu Kudus Tahun 

2018/2019”. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat 

bagi penulis secara khusus dan kepada setiap pembacanya. 

Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada Baginda 

Nabi Muhammad SAW Sang penuntun umat menuju jalan 

kebenaran, beserta keluarga, sahabat serta umat beliau yang 

senantiasa berusaha menjalankan seluruh perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang 

studi Strata 1. Proses penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan 

banyak masukan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tersebut. Untuk itu 

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

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

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

IAIN Kudus  

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

Agama Islam IAIN Kudus 

4. Drs. Thoifuri, M. Ag sebagai dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini 

5. Ulfa Masamah, S.Pd. Si. M.Pd. selaku asisten dosen 

pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan 

semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini 

6. Bapak Kaharuddin Nafis, S.Pd.I, selaku kepala MTs. NU 

Matholi‟ul Huda Kaliwungu Kudus, yang telah memberikan 

kesempatan kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian di 

madrasah tersebut 
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7. Keluarga tercinta yang langsung maupun tidak langsung telah 

membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Semua sahabat dan teman-teman seperjuangan khususnya 

Kelas PAI F 2015, terimakasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikannya yang membangun serta 

kebersamaan suka dan duka yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

9. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang telah memberikan bantuannya baik fisik maupun psikis 

mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis harapkan respon 

positif dari para pembaca agar Skripsi ini menjadi lebih baik dan 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 

Kudus, 25 September 2019 

Penulis  
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