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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Taufiq 

Nurrohim, NIM. 1510110100 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 ini. 

 

 

 

 

Kudus, 01 Mei 2020 
 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

Taufiq Nurrohim 

NIM. 1510110100 
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MOTTO 

 
 

                         

        

 
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                             
1 Al-Qur’an, Al Ahzab ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, DarusSunnah, 2013),421 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmatnya dengan tulus ikhlas kupersembahkan dan 

kudedikasikan skripsi ini kepada: 

 Bapak dan ibu tercinta, Bapak Ngaliman dan Ibu Rukini 

yang selalu memberikan kasih sayangnya dan kesabaran 

yang luar biasa dalam mendidik, membimbing, membiayai 

pendidikan, memberi semangat dan tentunya selalu berdo’a 

demi kesuksesan dan keberhasilanku.  

 Saudara Taufiq Nurrohman yang selalu menyanyangi, 

menasehati, memberi semangat dan selalu berdo’a demi 

keberhasilanku. 

 Seluruh keluarga besar serta kerabat – kerabat yang selalu 

memberi dukungan dan semangat untuk penulis. 

 Teman terdekatku Erma, Elma, Nafisa, Ifa, Ulfa, Umam 

dan Syafiq yang mendukung serta memberi semangat pada 

penulis serta seperjuangan PAI-C angkatan 2015 yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

 Teman-teman PPL di MTs NU Al-Falah Tanjungrejo 

Jekulo Kudus. 

 Teman-teman KKN di MTs Miftahul Huda 3 Pranak Lau 

Dawe Kudus. 

 Dan semua yang telah membantu penulis yang tak bisa 

disebutkan satu persatu. 

 Institut Agama Islam Negeri Kudus, selaku almamater dan 

kampus tercinta bagi penulis. 

 Seluruh pembaca yang berkenan untuk membaca karya 

sederhana ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

� B/b   Sy/sy   L/l   
Tanpa 

tanda 

  T/t   S{/s}   M/m ..    A/a 

  S/\/s\   D{/d}   N/n ...    I/i 

  J/j   T{/t}   W/w ...    U/u 

  H}/h}   Z{/z}   H/h Ma>dd 

  KH/kh     akhir ‘A/’a   A’/a’     Ba> 

  D/d   awal A’/a’   A/a     Bi> 

  Z//z\   G/g   Y/y     Bu> 

  R/r   F/f Tasydi>d Ya>’ nisbah 

  Z/z   Q/q   �   abb           Falaky 

  S/s   K/k   �    rabb             
‘a>lam

iy 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 
‘Ain/Hamzah di- Waqf       

Vokal 

Rangkap 

        Qara’a              Alfuru>’             
Al-

qamar 
          Gairi> 

        Qara’a             
Al-

qad}a>’ 
          

Al-

syams 
        Syai’un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta’> 

Marbu>t}ah 

                  
Jama>luddi

>n 
                  

Jama>l 

al-Di>n 
       Sa>’ah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan 

kekuatan lahir dan batin kepada diri penyusun sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Guru Akidah 

Akhlak dalam Membentuk Karakter Religius Melalui 

Pendekatan Saintifik pada Siswa Madrasah Aliyah Nurul 

Hikmah Desa Banyuurip Margorejo Pati Tahun Pelajaran 

2019/2020” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Pendidikan Agama 

Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan 

kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan semua 

pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Semoga kita semua 

mendapat Syafaat-Nya dan di akui sebagai umat-Nya di Yaumil 

Qiyamah nanti, Aamiin.  

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bimbingan, saran-saran, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan 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. Bapak Ahmad Falah, M. Ag selaku ketua Prodi Pendidikan 

Agama Islam IAIN Kudus. 

4. Dr. H. Supaat, M.Pd  selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi. 

5. Dr. Rofiq Faudy Akbar, M.Pd selaku asisten dosen 

pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 
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7. Bapak Moh Nur Ali, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah 

Nurul Hikmah yang telah memberikan izin penelitian sekaligus 

pelayanan dan narasumber terhadap peneliti dalam penyusunan 

skripsi. 

8. Bapak Sugiyanto, S.Ag selaku guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah Nurul Hikmah yang telah 

membantu penelitian selama penyusunan skripsi ini. 

9. Para guru dan staf pengajar di lingkungan Madrasah Aliyah 

Nurul Hikmah Banyuurip Margorejo Pati yang membantu dan 

melayani data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang telah 

melimpahkan kasih sayang dan memberikan semangat serta 

do’a terhadap peneliti dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi. 

11. Teman-teman PAI-C angakatan 2015 yang telah saling 

menyayangi dan memberi dorongan serta motivasi. 

12. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan kepada penulis  dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Untuk itu pada kesempatan ini, sungguh bahagianya hati ini 

ketika bisa menghaturkan rasa terima kasih penulis kepada pihak-

pihak yang telah banyak membantu, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Tentu, tanpa dukungan dan bimbingan 

mereka, kesuksesan ini tidak dapat diraih. Tidaklah mungkin 

lembar yang terbatas ini bisa menyebutkan semua orang yang telah 

berjasa. Hanya do’a yang dapat penulis pancarkan, semoga Allah 

SWT selalu mencurahkan hidayah dan karunia-Nya kepada mereka 

semua. Amin Ya Rabbal’alamin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin. 

Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh 

 

Kudus, 01  Mei 2020 

Penulis, 

 

 

Taufiq Nurrohim 

NIM. 1510110100 


