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MOTTO 
 

                    

                    

         

  
Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintah. (QS. At-Tahrim: 6)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

PERSEMBAHAN 
 

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati, 

saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Penulis mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya serta 

kenikmatan kepada penulis sekarang dan sampai akhirat kelak.   

2. Bapak dan ibuku tercinta, Bapak Sulichan dan Ibu Istiyati yang 

dengan tulus dan tidak henti memanjatkan do‟a dan kasih sayang 

untukku. Do‟a restu beliau yang senantiasa menjadi penyejuk dan 

petunjuk setiap langkahku menuju jalan Ridlo-Nya.  

3. Kakak-kakakku tersayang, Noor Aflah besera istri, Falichati beserta 

suami dan keponakan-keponakanku yang selalu memberikan 

dukungan semangat untukku. 

4. Calon pendamping hidupku, Muhammad Khoiri terima kasih telah 

sabar dan tulus dalam memotivasi dan menemani setiap langkah suka 

dukaku.  

5. Sahabat-sahabatku Susanti, Zulfa, Qorik, Napik, Manunal, dan Enik 

terima kasih telah menampung keluh kesahku sedari awal 

perkuliahan hingga sekarang.  

6. Seluruh teman-teman seperjuangan PGMI-D 2015, atas segala 

kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita lalui bersama selama 

perkuliahan. 

7. Segenap bapak/ibu guru MI NU Tarsyidut Thullab Singocandi 

Kudus, MTs N 1 Kudus, MA NU Mu‟allimat Kudus, dan 

ustadz/ustadzah Madipu TBS Kudus yang senantiasa sabar mendidik 

dan mengamalkan ilmu yang dimiliki, semoga keberkahan menyertai 

kita semua.  

8. Semua teman dan semua pihak yang tidak bias kusebutkan satu per 

satu yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan 

dukungan kepadaku melalui berbagai cara.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
 

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-

Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987.   

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

tanda 

َ   M/m م Sh/sh ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Dl/dl ض Ts/ts ث  I/i 

َ   W/w و Th/th ط J/j ج  U/u 

 H/h Maad ه Zh/zh ظ Ch/ch ح

 Baa ب ا ’Akhir A’/a ء Awal ‘A/’a ع   Kh/kh خ

 Bii بِيْ  Akhir A/a ء ’Akhir A’/a ع D/d د

 Buu بُوْ  Y/y ي G/g غ Dz/dz ذ

 F/f Tasydiid Yaa’ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ِكيّ  Abb ا ب   Q/q ق Z/z ز

بّ  K/k ك S/s س aalami‘ ع ال ِميّ  Rabb ر 

y 

„Ain / 

Hamzah di 

Belakang 

„Ain / Hamzah di 

-Waqf 

 Vokal Rangkap الْ 

ع   -Al الفُُرْوعُ  qara‟a ق ر 

furuu’ 

رُ  -Al الق م 

qamar 

 gairii غ ْيِريْ 

ء   اءُ  qara‟a ق ر  -Al الق ض 

qadlaa’ 

-Al الّشْمسُ 

syams 

 Syai’un ش ْيء  

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Taa’ 

Marbuthah 

الُ  م  ْيهِ  ج  الدِّ  Jamaluddi

in 

الُ  م  ْيهِ  ج  الدِّ  Jamaal al-

Diin 

 Saa’ah س اع ة
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, sembah sujud serta puji dan syukur pada-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 qiyamahdiakui sebagai umatnya dan 

mendapatkan syafa‟at dari beliau. Skripsi yang berjudul: “Pengaruh 

Kesadaran Melakukan Shalat Maktubah terhadap Akhlakul 

Mahmudah Siswa Kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo 

Kudus” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada 

Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 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. Mufatihatut Taubah, S. Ag, M. Pd. I selaku Kepala Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah. 

4. Dr. Hj. Ulya, M. Ag selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah 

memberikan bimbingan setiap pergantian semester selama masa 

perkuliahan.  

5. Dr. H. Yasin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing 

dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perputakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam menyusun skripsi ini. 

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

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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8. Sholikhul Anwar, S. Pd. I, M. Pd., selaku kepala MI NU Miftahut 

Tholibin Mejobo Kudus beserta seluruh dewan guru yang telah 

memberikan izin dan layanan data-data yang diperlukan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi ini.  

9. Siti Fadlilah, S. Pd. I, selaku guru kelas V di MI NU Miftahut 

Tholibin Mejobo Kudus yang telah memberikan waktu luang dan 

ruang tempat untuk dapat melaksanakan penelitian.  

10. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung 

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Seiring do‟a dan harapan atas segala jasa dan bantuan beliau 

semua, penulis mengucapkan banyak terima kasih seraya berdoa kepada 

Allah, semoga amal baik beliau tersebut diatas dan juga semua pihak 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda dari Allah.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

para pembaca.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


