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PERNYATAAN 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Siti 

Miftahul Hidayah, NIM : 1310110097 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.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
 

Kudus,  13 November 2018 

Yang Membuat Pernyataan 
Saya,   

 

 
 

 

 

  
  

Siti Miftahul Hidayah 

NIM: 1310110097 
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MOTTO 

 

Usaha tidak akan menghiyanati hasil 

Man Jadda Wa Jadda “Barang siapa yang bersungguh-
sungguh pasti akan mendapatkan hasil”. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur 

Alhamdulillahirrabbil’alamin, dan memunculkan paras 
kegembiraan serta hati yang bersuka ria dengan penuh 

kegembiraan dan syukur yang dipanjatkan kepada Allah 

SWT. Keberhasilan dan kesuksesan yang sempurna ini tak 
dapat dicapai tanpai perjuangan dengan usaha sendiri dan 

bantuan orang lain. Semoga skripsi yang telah tersusun ini 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca. 
Untuk itu, secara sadar dan dengan tulus hati dengan skripsi 

ini saya persembahkan kepada : 

1. Bapak Sumain, ibu Siti Zulaikhah, adek Zulfa Imroatul 

Ulya beserta keluarga yang senantiasa mendoakan, 
serta memberi dukungan penuh terhadap saya. 

2. Bapak Sutresno dan ibu Sri Lestari mertua yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan. 
3. Suami yang selalu memberikan semangat kepada saya 

Angga Budi Lestanto dan yang selalu memberikan 

motifasi. 
4. Anak Amy Annisa Rizqia Ramadhani yang masih 

diperut  hingga lahir sudah menemani susah, sedih, 

senang dalam menulis skripsi. 

5. Teman seperjuangan kelas PAI-C angkatan 2013 dari 
semester 1-8 yang telah memberikan berbagai 

pengalaman kehidupan. Semoga Allah SWT 

memberikan berkah untuk kita. 
6. Teman-teman PPL yang senantiasa menemani, 

mendukung, dan memberikan semangat setiap harinya 

di MTs NU Hasyim Asy’ari 02                                                                                                

7. Rekan-rekan KKN posko Kecamatan Todanan  
Kabupaten Blora yang tanpa letih belajar dan bekerja 

tim mensukseskan program kerja. 

8. Teman-teman Pondok Pesantren An-Nur Al-Islamy 
yang senantiasa memberikan semangat dan doanya.  

9. Teman seperjuangan di IAIN KUDUS khotimatus 

Sa’adah dan Ainurrahmah yang selalu memberi 
semangat dan membantu dalam menyusun skripsi. 
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10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

Selanjutnya, pada bagian akhir kata pengantar 
ini peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak 

luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. 

Semoga skripsi yang telah disusun memberikan 
manfaat bagi peneliti khususnya, dan memberikan 

sedikit gagasan, wawasan, ataupun pengetahuan bagi 

para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa 
membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim,  

segala puji syukur peniliti panjatkan kepada Allah 
SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan 

salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad 
SAW yang telah memberi teladan bagi umat manusia 

melalui uswatun hasanahnya, Nabi yang memberi syafaat 

kelak di hari kiamat. 
 Skripsi ini saya susun sebagai salah satu syarat 

memenuhi Jenjang Strata1 Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. Peneliti menyadari dengan segenap 
hati bahwa skripsi ini tersusun atas bimbingan, bantuan, dan 

dukungan berbagai pihak. Tanpa mengurangi sedikitpun rasa 

hormat kepada pihak manapun, pada kesempatan ini selaku 
peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 
2. Bapak Abdul Karim, M.Pd.,  selaku Ketua Jurusan 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Bapak Ahmad Falah M. Ag., selaku Dosen 

Pembimbing penulisan skripsi, yang telah bersedia 
meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan serta pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Ulin Nuha selaku penguji I, yang telah memberi 

masukan dan motivasi tersendiri. 

5. Bapak Amin Nasir selaku penguji II, yang telah 

memberi wawasan bermanfaat. 
6. Ibu Anisa Listiana, M. Ag., selaku Kepala 

Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

7. Segenap dosen IAIN Kudus, yang telah membekali 
berbagai ilmu pengetahuan,pengalaman serta motivasi 

belajar dalam penyelesaian studi.  

8. Ibu Manaratul Fatati, S.Pd selaku Kepala sekolah MTs 
Yasimu Mangunrejo Kebonagung Demak, yang telah 

memberikan izin kepada peneliti dan mendukung 

kelancaran pelaksanaan penelitian. 



x 

9. Keluarga kelas C PAI 2013, yang sudah memotivasi  

untuk sama-sama  berjuang. 

10. Keluarga PPL MTs Hasyim Asy’ari 2, yang telah sama-

sama berjuang dan motivasi untuk menyelesaikan tugas 
dari kampus. 

11. Keluarga KKN desa Gunungan Todanan Blora, yang 

telah sama-sama berjuang dan motivasi untuk 
menyelesaikan tugas dari kampus. 

12. Keluarga besar Pon-Pes An-Nur Al-Islamy, yang telah 

membimbing saya sewaktu dikudus. Memberi pelajaran 
yang sangat besar untuk saya dan teman-teman semua. 

13. Kelurga besar simbah Paiman dan simbah Rasdi, yang 

telah membantu mendoakan saya untuk menyelesaikan 

skripsi. 
14. Orang tua saya, bapak Sumain dan Ibu Yulaikah yang 

selalu memberikan doa dan bimbingan untuk 

menjalankan tugas akhir secara sabar dan lancar. 
15. Adik Zulfa Imroatul Ulya, yang telah membantu saya 

untuk menyelesaikan skripsi. 

16. Saumi tersayang Angga Budi Lestanto, yang telah 
mendoakan, memotivasi, memberi semangat dan 

memberikan warna warni kehidupan, pengantarkan 

kuliah sampai bimbingan dalam menyelesaikan skripsi. 

17. Anak tercinta Amy Annisa Rizqia Ramadhani, yang 
sudah menemani dari dalam perut sampai lahir dunia 

untuk menyelesaikan skripsi. 

18. Teman-teman tersayang, Ilyana, Khotim, Ainur, yang 
telah membantu dan memotivasi dari awal pembuatan 

skripsi hingga akhir. 
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Akhirnya, peneliti menyadari bahwa menyusun 

skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan. Karena itu, 

kritik dari siapapun diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 
demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam 

tulisan inipun juga diharapkan ada manfaatnya. 

 
Kudus, 13 November 2018 

Penulis, 

 
 

 

 

 

Siti Miftahul Hidayah 

NIM. 1310110097 

 

 
 


