
i 

 

INTENSITAS SUPERVISI AKADEMIKPADA 

PEMBELAJARAN PAI DALAM MENINGKATKAN 

PRESTASI  PAI SISWABOARDING SCHOLLDI SMK 

ROUDLOTUL MUBTADIIN BALEKAMBANG 

NALUMSARI JEPARA TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

 

 
 

 SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Penyelesaian Tugas Akhir 

Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) 

 

Oleh: 

Khimayatul Ivada 

NIM 1510110408 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

TAHUN 2020



ii 
 

 

 

  



iii 
 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO 

 

                

 Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan merobah 

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. ( Q.S. Ar-Ra’ad: 11) 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang 

yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku: 

 Terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak Syahroni 

dan Ibu Siti Qomariyah tercinta, terima kasih yang tak 

terhingga karena darinya tak henti mengalir do’a dan kasih 

sayang serta telah mendidik dan merawatku dengan tulus 

dan penuh kasih sayang.  

 Adiku dan kakakku tersayang yang selama ini telah 

menemaniku dengan kegembiraan dan keceriaan yang tak 

terlupakan. 

 Ahmad Choirur Rizal yang selama ini telah menemaniku 

dan selalu mensuprot dengan kegembiraan dan keceriaan 

yang tak terlupakan. 

 Dr. H.Ah. Choiron, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang 

banyak berjasa meluangkan waktu dan masukan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 Yang terhormat beliau Kepala SMK Roudlotul Mubtadiin 

Balekambang Mayong Jepara, beserta seluruh dewan Guru 

yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan tanpa 

batas demi selesainya Skripsi ini. 

 Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan waktunya 

untukku, dan segenap dosen-dosen IAIN Kudus yang saya 

cintai dan saya hormati. 

 Teman-teman kelas K-PAI angkatan 2015 yang telah 

memberikan kenangan baik, pahit dan manis akan tetap 

menjadi kenangan tersendiri yang tak terlupakan. 

 Almamaterku IAIN Kudus Tercinta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama  Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia 

(Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987). 

Konsonan Tunggal 

No Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا 1

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Sa’ Sl Es (dengan ث 4

titik di atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 Ha’ H{ Ha (dengan ح 6

titik di bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z Zet (dengan ذ 9

titik di atas) 

 Ra’ R Es ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13

 Sad S} Es (dengan ص 14

titik di bawah) 

 Dad D} De (dengan ض 15

titik di bawah) 

 Ta’ T} Te (dengan ط 16

titik di bawah) 

 Za’ Z} Ze (dengan ظ 17

titik di bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik‘ ع 18

di atas 

 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22
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 La L ‘El ل 23

 Mim M ‘Em م 24

 Nun N ‘En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

 

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ȃ : ا

 ȋ : اى

 ȗ : او
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

=Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya. Sgala puji syukur tercurahkan 

kepada-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah 

serta Inayah-Nya, sehingga atas iringan Ridho-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai sebuah 

kesempurnaan. Namun dengan harapan skripsi ini semoga dapat 

bermanfaat. 

Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan keharibaan 

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun 

manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. 

Skripsi yang berjudul “INTENSITAS SUPERVISI 

AKADEMIK PADA PEMBELAJARAN PAI DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI PAI SISWA BOARDING 

SCHOOL DI SMK Roudlotul Mubtadiin Balekambang 

Nalumsari Mayong Jepara Tahun 2019/2020” ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu (S.1) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada :  

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

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

IAIN Kudus. 

3. Dr. H.Ah. Choiron, M.Ag selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan persetujuan dalam pembuatan skripsi ini 

dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

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

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dosen dan staf pengajar IAIN Kudus yang telah 

memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

6. Arif Munzaki, M. Pd selaku KepalaSMK Roudlotul 

Mubtadiin Balekambang Mayong Jepara yang telah bersedia 

memberikan izin penelitian untuk kepentingan penyusunan 

skripsi ini. 
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7. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan 

semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, 

baik bantuan moral, material maupun spiritual. 

8. Seluruh guru-guruku mulai dari SD, MTs, hingga MA yang 

berjasa dalam memberikan ilmunya, semoga ilmu dan 

amalnya selalu mengalir membawa manfaat yang tiada habis 

dikikis oleh waktu, amin.  

9. Sahabat-sahabatku kelas K-PAI angkatan 2015, serta 

sahabat-sahabatku pada waktu PPL MTS Matholi’ul Huda 

Gebog dan sahabat-sahabatku KKN 059 MTS NU Sabilul 

Muttaqin Jepang Mejobo Kudus, yang selalu memberikan 

inspirasi dan pengalaman baru, terima kasih atas 

kebersamaan kalian. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini 

masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan 

karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Untuk itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca 

agar Skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


