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MOTTO 

 

“Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya 
terrekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan 

perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi 
daripada pendidikan yang sesungguhnya”.1 

(Lenang Manggala) 
 

  

                                                           
1
 Lenang Manggala, Founder Gerakan Menulis Buku Indonesia. 



vii 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah puji syukur atas segala rahmat yang telah 

dianugerahkan Allah Swt dalam penyelesaikan tugas akhir skripsi 

ini. Terimakasih kepada orang-orang yang selalu memberikan 

semangat, doa serta dukungan sehingga skripsi dapat selesai 

dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak H. Moh. Jumbari dan 

Ibu HJ. Indah Setiyani yang selalu mendoakan, 

mendukung, menasehati, memberi semangat, memotivasi, 

memberi pengorbanan dan lindungan dalam bentuk apapun 

demi menyelesaikan skripsi ini untuk mendapat gelar 

Sarjana yang merupakan kebanggaan bagi penulis dan 

kedua orang tua saya tercinta. 

2. Adik saya tercinta, Muhammad Fahmi Sahal yang selalu 

menghibur agar saya selalu semangat dan kuat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Seluruh keluarga besarku yang memberikan motivasi dan 

dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Keluarga besar kelas PGMI-A 2016 yang membantu dalam 

bertukar pikiran serta menjadi teman baik selama kuliah 

dari awal hingga akhir. 

5. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga segala bentuk doa, bantuan, serta dukungan dari kalian 

semua mendapatkan balasan yang baik dari Allah aamiin. 

 

 

  



viii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Puji syukur atas kehadirat 

Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Media Sosial 

Terhadap Perilaku Menyimpang (akhlak) Siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Se-Kecamatan Undaan Kudus” sebagai persyaratan 

dalam mencapai Pendidikan Strata 1 pada Fakultas Tarbiyah Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa tidak sedikit mengalami kesulitan dan 

hambatan, namun berkat usaha, kerja keras, doa serta dukungan 

dari berbagai pihak untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberi semangat 

dan bantuan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Islam Negeri Kudus. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd selaku dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Ibu Retno Susilowati, M.Pd. selaku kaprodi PGMI Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 

4. Bapak Dr. Sulthon, S.Pd., M.Ag., M.Pd. selaku Dosen 

Pembimbing proposal dan pembimbing skripsi yang selalu 

memberi ilmu, motivasi, arahan, masukan, nasehat, dan 

bersedia meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan 

skripsi ini dari awal hingga akhir. 

5. Bapak Ismanto, S.Si M.Pd selaku wali studi yang selalu 

memberi motivasi, arahan, serta nasehat dari awal semester 

hingga akhir. 

6. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan selama saya menempuh 

pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

7. Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Undaan Kudus 

yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian 

serta memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

 



ix 

 


