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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Abdullah Miftah NIM 1410110470 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 dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Sayabersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.  
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MOTTO 

 

...  ْ وا رَُه ن تَۡك
َ

وََعََسٰٓ     َشۡي  وََعََسٰٓ أ ُك ۡۖ   ل َُك وَُهَو َيٞۡر و ا 
واْ َشۡي  ن ُُتِبُّ

َ
وَ     أ ُك ۡۖ   ل َُك ُ و ا وَُهَو َّرّ نت ُۡۖ ََل  ٱّللُك

َ
َوأ َيۡعل َُۖ 

 ٢١٦َتۡعلَُموَن 
“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia 

amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

Al Baqarah: 216 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Allahumma Sholli ‘ala 

sayyidina Muhammad wa’ala aalihi washahbihi ajma’in , puji 

syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, atas 

ridha, pertolongan, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya akhirnya 

tersusunlah skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti haturkan 

kepada Nabi Muhammad Saw, atas petunjuknya peneliti 

mendapat  cahaya  terang  yang  senantiasa  menuntun  

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan 

hati skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

1. Orangtua   dan   Saudara-saudaraku   terkhusus   Mamaku 

terkasih, terima kasih yang sebanyak-banyknya atas 

seluruh untaian doa dan kasih sayangmu yang tiada 

terkira, pengorbanan tulusmu, dan segalanya apapun itu 

yang telah engkau berikan demi kebaikanku. Semoga 

Allah Swt membalas budi baikmu dalam mendidik anak-

anakmu, diterima amal dan ibadahmu, dan semoga kelak 

kita tetap dikumpulkan bersama dalam umat Rasulullah 

Saw. Selanjutnya untuk kakak-kakak dan adikku, 

terimakasih atas dukungan, kebaikan, dan kasih sayang 

kalian. Semoga kita semua menjadi pribadi yang sholeh 

dan sholihah, tercapai cita-cita kita, sukses dan meraih 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

2. Guru-guruku, terimakasih telah mendedikasikan tenaga 

dan pikiran demi memberikan pendidikan yang terbaik 

dan senantiasa bersabar atas segala kekurangan dan 

kenakalanku. Semoga balasan Allah yang terbaik untuk 

para guruku yang masih selalu berjuang demi 

mentasarufkan ilmunya maupun yang telah  syahid  

sebagai  syuhada.  Semoga beliau  semua senantiasa 

mendapatkan kemuliaan dari Allah Swt. 
3. Sahabat-sahabatku  yang  telah  menemani  hari-hariku 

dan mengisinya  dengan  penuh  makna.  Semoga  jalinan 
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silaturrahmi  kita senantiasa dijaga oleh Allah dan 
menjadi persahabatan karena Allah. Saling mengingatkan 
dan menguatkan antara satu dengan yang lain, semoga 
persahabatan kita bagaikan untaian mutiara yang menjadi 
perhiasan bagi agama Allah Swt. 

4. Dia yang berada jauh di sana namun senantiasa 
memberikan dukungan dan doa. Terima kasih atas 
segalanya, dan semoga Allah  segera  memberikan  
hidayah  kepadanya  dan keluarganya  sehingga 
senantiasa  mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat 
nanti. Dan kita semua dikumpulkan dalam naungan 
bendera Islam bersama kekasih kita Rasulullah 
Muhammad Saw. 

5. Kerabatku semuanya semoga kita selalu dimudahkan 
dalam menjalankan sunnah Rasulullah berupa 
silaturrahmi. 

6. Almamater  IAIN  (Institut  Agama  Islam  Negeri)  
Kudus, 

7. Rektor,   Dekan,   Wakil   Dekan,   Kaprodi,   para   
Dosen khususnya  Dosen  pembimbing  skripsiku,  Staf,  
karyawan, dan seluruh pihak yang terkait dengan IAIN 
kudus. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah 
memberikan kemudahan kepada semuanya dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahi rabbil ‘alamiin, segala puji bagi 

AllahSWT,  Tuhan  seluruh  semesta  alam.  Sholawat  dan  

salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad 

Saw beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas pertolongan, 

ridha dan karunia-Nya, skripsi dengan judul “Analisis 

Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian Guru (Studi 

pada Tokoh Harun dalam Novel Ketika Cahaya Berpijar Karya 

Arif Yosodipuro)” ini akhirnya dapat peneliti selesaikan. 

Seorang guru adalah panutan bagi para peserta didik. 

Untuk  menjadi  panutan,  tentu  merupakan  suatu  hal  yang 

sangat tidak mudah. Karena memiliki tanggung jawab moral 

kepada para peserta didik. Untuk dapat memenuhi syarat 

sebagai  panutan,  tentu para guru  maupun  calon  guru telah 

dibekali  dengan  berbagai  bidang pendidikan  dan skil  yang 

mumpuni untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Banyak sekali cara yang dilakukan untuk membentuk karakter 

seseorang  menjadi  guru  yang profesional.  Namun,  menjadi 

guru   profesional   tidaklah   cukup.   Karena   peserta   didik 

bukanlah sebuah perangkat komputer atau sebatas mesin yang 

bisa di operasikan dengan buku panduan yang tertera. Lebih 

dari itu, seorang peserta didik merupakan generasi baru yang 

memiliki perasaan dan mengemban tanggung jawab  dimasa 

yang akan datang. Menjadi seorang guru haruslah dapat 

memahami kondisi mental dan spriritual peserta didik, serta 

mampu menjadi sosok inspiratif kepada seluruh peserta didik. 

Hal tersebut dapat dipelajari melalui program-program pelatihan 

dan pembiasaan diri dengan lingkungan. Selain itu banyak  

sekali  cara  yang bisa  dilakukan  seorang  guru  atau calon  

guru untuk mengasah  kemampuannya.  Salah  satunya yaitu   

melalui   sebuah   novel.   Dengan   membaca   novel, seseorang  

mampu  melayang  jauh  dalam angan-angan mengikuti alur 

cerita. Tanpa menjalani secara langsung alur cerita, pembaca 

mampu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Novel   Ketika   

Cahaya   Berpijar   karya   Arif   Yosodipuro 

merupakan sebuah karya tulis yang sangat bermanfaat 

untuk mengasah  kemampuan  seorang  guru  maupun  calon  



x 

 

 

guru dalam  mengemban   amanah   mulia  sebagai  seorang  

guru. peneliti   telah   menganalisis   isi   dari   novel   tersebut   

dan setidaknya mendapatkan kesimpulan bahwa novel tersebut 

mengandung kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian 

yang wajib dimiliki oleh seorang guru. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini pun tidak lepas 

dari   hambatan   dan  kesulitan.   Namun   berkat   bimbingan, 

nasihat, dorongan, dan dukungan baik secara morel maupun 

materiil  dari berbagai pihak, segala hambatan dan kesulitan 

tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu dengan segenap 

ketulusan hati peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

telah terus berupaya meningkatkan kualitas dalam 

pengelolaan institusi. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah menjalankan tugas dengan 

baik terkait dalam proses pelayanan penyusunan skripsi. 

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

Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang telah menjalankan 

tugas dengan baik terkait dalam proses pelayanan 

penyusunan skripsi. 

4. Drs.   Ulin   Nuha,   M.pd.   selaku   Dosen   Pembimbing 

Skripsi  yang  telah  memberikan  bimbingan  dan 

pengarahan kepada peneliti dengan baik. 

5. Anisa Listiana, M.Ag. selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Segenap dosen IAIN Kudus yang telah membekali ilmu 

pengetahuan  pada  peneliti  sehingga  mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Semua   pihak   yang   telah   memberikan   bantuan   dan 

dukungan pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Peneliti sadar, sebagai manusia biasa tentu tidak luput 

dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu jika terdapat 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun konten 

yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik 
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dan saran yang konstruktif demi kebaikannya. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan para pembaca 

pada umumnya. 

 

Kudus, 6 November 2019 
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