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MOTTO 
 
 

 جتر عذل اجلهل طو ل حياته ،من مل يذ ق مر التعلم سا عة
ــ اإلم الش فعي   

 
Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia 

harus mampu menahan perihnya kebodohan.  
 

(Imam Syafi’i ) 
 

Meninggalkan perbuatan yang tidak baik adalah kebaikan yang tidak 
memerlukan tenaga. 

  
(Ahmad Mustofa Bisri) 
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PERSEMBAHAN 
 

  
Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang maha pengasih lagi maha 
penyayang segala kerendahan hati peneliti sebagai hamba Allah SWT 
serta sebagai insan akademis, skripsi ini saya persembahkan: 
1. Untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Sikin dan Ibu Nur 

Jannah yang tiada hentinya mendoakan, membimbing, mendukung, 
mencurahkan kasih sayang dan perhatian hati serta perjuangan dan 
pengorbanan yang tiada akhir. Do’a kalian akan selalu dan 
senantiasa mengiringi setiap langkahku. 

2. Untuk Dosen pembimbing saya Bapak H. Saeful Mujab, M.S.I yang 
selalu sabar untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga 
saya ucapkan. 

3. Segenap guru, karyawan dan siswa siswi SMA Negeri 3 Rembang 
yang telah memberi izin penelitian, membantu dalam pengumpulan 
data dan memberi pengarahan serta do’a dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 

4. Untuk seseorang yang saya sayangi yaitu Muhammad Ilham Ro’iz, 
yang selalu memberikan semangat untuk saya dan sabar 
mendengarkan keluh kesah saya. 

5. Sahabat- sahabat seperjuangan Siti Maria Ulfa, Alimatun Nisa, 
Nurriyatul Fitriya, Armi Ayu Oktavera, Khoridatun Naqiyah, 
terimakasih kebersamaan dan kekompakannya selama ini. 

6. Sahabat-sahabatku seperjuangan kelas M-PAI angkatan 2016 
khusunya Fakhrona Fildzatul Hulwani, terimakasih kebersamaan 
dan kekompakkannya selama ini. Terimakasih untuk kalian yang 
telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di almamater kita 
tercinta. 

7. Sahabat-sahabatku sejak SMA yaitu Luluk Miratu Farchatia L, 
Fahmi Hidayat, Andri Ramadhan, yang selalu memberi dukungan 
dan selalu menjaga silahturahmi sampai saat ini. 

8. Sahabat sejak MTs yaitu siti Nur Aini, orang yang paling sabar 
dengan semua keluh kesahku, selalu memotivasi saya, dan memberi 
semangat. 

9. Teruntuk teman saya Miftahul Jannah dan Eni Yuliana, terimakasih 
atas dukungan dan kebaikannya membantu mengarahkan saya dalam 
penyusunan skripsi ini. 

10. Segenap teman-teman KKN-IK di MA Pecangaan Jepara. 
Terimakasih telah memberikan pengalaman yang mengesankan. 
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11. Tidak lupa semua pihak yang telah membantu saya dalam proses 
penyusunan ini. Semoga Allah SWT membalas atas segala 
kebaikan kalian semua dan melimpahkan rizki dan kemudahan 
hidup dalam kesulitan dalam hidup kita semua. Aamiin Ya Rabbal 
Alamiin. 

12. Dan yang terakhir kepada para pembaca yang budiman yang 
sangat saya harapkan saran dan kritiknya yang membangun guna 
perbaikan untuk karya-karya selanjutnya. 

Semoga segala kebaikan, keberkahan, kesehatan dan keselamatan 
selalu menyelimuti kalian, semoga kita senantiasa dalam rahmat, 
hidayah, serta lindungan-Nya. Aamiin ya Rabbal Aalaamiin. 
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KATA PENGANTAR 
 
 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Tarbiyah dalam program studi Pendidikan 
Agama Islam. 
 Iringan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada 
baginda Rasulullah SWT beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya 
yang senantiasa setia atas jasa dan perjuangan besar beliau, sehingga 
peneliti dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan keislaman serta 
selalu peneliti nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. 
 Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan 
bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Tarbiyah IAIN Kudus, 

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan penulisan 
skripsi. 

3. H. Saeful Mujab, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang 
telah sabar membantu membimbing dan mengarahkankandalam 
menyelesaikan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Institusi Agma 
Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 
perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajaran di IAIN Kudus yang telah 
memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi belajar sampai 
penyelesaian studi. 

6. Kepala Sekolah beserta seluruh dewan guru serta pegawai SMA 
Negeri 3 Rembang yang memberikan kesempatan untu membantu 
proses pengumpulan data penelitian skripsi. 

7. Kedua orangtua saya bapak Sikin dan ibu Nur Jannah tercinta yang 
selalu memberikan semangat dan kasih sayang yang sangat 
berlimpah, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini 
dengan lancar. 

8. Teman-teman seperjuangan saya kelas M-PAI angkatan 2016. 
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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 Atas segala bentuk bantuan yang telah di berikan, peneliti 
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga amal 
baik mereka semua mendapatkan pahala yang melimpah ganda dari 
Allah SWT. Akhirnya peneliti menyadari bahwasannya penulisan 
skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan 
saran di harapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk 
penulisan karya selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 
diambil manfaat dan kebaikannya. Aamiin. 
 

 
 

Kudus,21 September 2020 
Penulis, 
 
 
 
 
Qurrotul A’yun 
NIM: 1610110464 

 


