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MOTTO 
 

                   

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". 

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. 

 (QS. Al – Isra’ [17] : 84 ) 

 

 

“Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididikkan kepada 

kalian sendiri. Maka sesungguhnya ia diciptakan untuk generasi Zaman  

yang berbeda dengan generasi Zaman kalian” 

 

 

Hendaklah tiap – tiap orang berkarya menurut bidang 

dan kemampuannya masing – masing. 
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PERSEMBAHAN 
 

Puji syukur kupanjatkan kepadaMu Illahi Robbi hingga ku 
mampu mempersembahkan karya ini kepada yang tercinta. 

 Bapak dan Ibuku tersayang yang senantiasa mencurahkan cinta 

dan kasih sayang. Dengan do’amu ku melangkah, dengan 

restumu ku perjuangkan amanatmu. Do’amu adalah kekuatanku 

dan restumu adalah perjuanganku. Terima kasih atas do’a, 

motivasi dan pengorbanan bapak dan ibu sehingga ananda dapat 

menyelesaikan kuliah ini. 

 Kakakku tercinta (Mas Kharis Fadlullah Hana) yang selalu 

mewarnai hari-hari dengan canda tawa, guraunya, semoga Allah 

SWT selalu melindungi langkah-langkahnya dalam meraih 

kemenangan hakiki. 

 Calon suamiku (Mas Abdul Wahid) yang selalu sabar 

menghadapiku, yang selalu memberi motivasi serta sebagai 

sumber inspirasi dalam hidupku. Terimakasih sudah meluangkan 

waktunya demi memenuhi semua keinginanku dan selalu memberi 

semangat dalam mengerjakan karya tulis ini. 

 Keluarga besarku dari bapak dan ibu yang selalu memberikan 

semangat dan motivasinya sehingga dapat terselesaikannya 

perkuliahan program sarjana strata satu (S.1). 

 Guru-guru & Anak didikku tercinta PAUD Harapan Bangsa 

Jetiskapuan Jati Kudus yang selalu mewarnai hidupku dan 

mampu membuat tersenyum disaat lelah, letih, dan penat dalam 

mengerjakan karya tulis ini. 

 Sahabat-sahabatku sebagai penghibur hati dan teman berjuang 

selama kuliah for you ”MPd” (Lely, Asfi, Elfida, Erlista, Nawal, 

Pak Nada, Diqul, Om Badi) ,semoga kesuksesan selalu 

menyertai kita. 
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 Kelas BLOK M STAIN Kudus yang yang selalu menemaniku 

dalam suka dan duka hingga peneliti dapat menyelesaikan karya 

tulis ini.  

 Teman-teman PPL (Yahya, huda, rojer, hisyam, erlis, asfi, 

olivia, laila, iis, zuna) di MTs Nu Nurul Huda Kaliwungu Kudus 

yang mengajariku banyak hal dan telah berbagi pengalaman 

hidup. 

 Teman-temanku KKN Khusunya Annisa, Lina, Mbak Umul, Dek 

Muna, Dyah, Zein, Marmo, Barok, Ridwan yang selalu 

mengajariku banyak hal tentang hidup, kalian membuat hari-

hariku penuh dengan keceriaan. 

 Dan semua pihak yang telah membantuku sehingga skripsi ini 

terselesaikan. 

 Almamater tercinta… 

 

Dengan segala pengorbanan, bantuan, motivasi 
dan support mereka senantiasa kumohonkan 

do’a dan ridlo-Nya  
dalam setiap langkahku. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur dengan untaian tahmid Alhamdulillah, senantiasa peneliti 

panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang selalu menganugerahkan segala taufiq 

hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Qurrata A’yun Rasulullah Saw yang selalu kita harapkan syafaatnya. 

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. Bagi peneliti, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang 

tidak ringan. Peneliti sadar, banyak sekali hambatan yang peneliti hadapi dalam 

proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti. 

Walaupun akhirnya skripsi ini terselesaikan juga. Hal ini tiada lain karena bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan dengan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga pada pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya 

kepada:  

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus, yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag. M.Pd., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus, yang memberikan arahan tentang penelitian skripsi ini. 

3. Farida, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, M.M ., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberi izin pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Rif’an, S.Pd.I, selaku Kepala MI NU Islamiyyah Jetiskapuan Jati Kudus, dan 

segenap guru, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

berkesempatan melakukan penelitian. 




