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MOTTO 

 

Intelligence is not the determinant of success, but hard work is 

the real determinant of your success, 
“kecerdasaan bukan penentu kesuksesan, tapi kerjakeraslah yang merupakan 

penentu kesuksesanmu yang sebenarnya” 
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PERSEMBAHAN 

 

        

Alhamdulillahirobbil’alamin.. puji syukur kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat, dan karunia-Nya. 

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada 

baginda Rasulullah SAW.   

Pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas 

akhir  

dalam bangku perkuliahan yaitu skripsi sebagai syarat 

kelulusan 

dalam mencapai gelar strata 1 (S1) dengan segala 

kemampuan dan kekurangan saya.  

Kupersembahkan dan kudedikasikan skripsi ini 

kepada: 

 

 Ibunda Lasmi dan Ayahanda Romlan tercinta yang selalu memberikan 
kasih sayangnya serta segala pengorbanan untuk kesuksesan anaknya. 
Dengan segenap iringan do’anya disetiap sujud panjangnya sehingga 
saya bisa seperti ini.  

 Tidak terlupakan untuk kakakku Siti Zumaroh yang telah memberikan 
semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Segenap keluarga besar pengurus mushola at taqwa, terkusus Bapak 
Soedarmo yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam 
penyelesaian skripsi ini. 

 Segenap keluarga besar Racana Sunan Kudus Rabi’ah Al Adawiyyah 
yang masih selalu berkenan untuk menempa dan menemani saya. 

 

Semoga persembahan kecil ini bisa menjadi 

persembahan yang membanggakan serta membawa 

harapan kejalan yang penuh berkah dan terwujud. 

Amiinn............. 
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KATA PENGANTAR 

 

وبه نستعني وعلى أمورالدنيا , احلمد هلل رب العاملني, بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وعلى أله , والصالة والسالم على أشرف األنبياء وئمام املرسلني, والدين

 أما بعد. وصحبه أمجعني
Puji syukur kepada Allah SWT, yang tak henti-hentinya 

memberikan nikmat, rahmat dan hidayah kepada kita semua. 

Shalawat dan salam kami sanjungkan kepada baginda Nabi Agung 

Sayyidina Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi seluruh 

umat manusia. Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan 

banyak bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari 

lembaga maupun perorangan. Karena itu penulis ingin 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak. 

Dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan kali ini 

perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

telah merestui skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Tarbiyah 

IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan tentang 

penulisan skripsi. 

3. Taranindya Zulhi Amalia, M.Pd, selaku Dosen pembimbing 

yang telah bersedia dan tulus ikhlas dalam meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, memberikan 

bimbingan, dan pelajaran yang tiada ternilai harganya dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Ahmad Falah, M.Ag. selaku ketua program studi 

Pendidikan Agama Islam. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Drs. H. Abdul Aziz, M.Pd.I, selaku Kepala Madrasah Aliyah 

Matholi’ul Huda Sokopuluhan Pucakwangi Pati yang bersedia 

memberikan izin dilakukannya penelitian. 

7. Para Dosen dan seluruh staf karyawan di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah membekali berbagai ilmu serta memberikan 

pelayanan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 






