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MOTTO 

 

 ُك ْم  َر اٍع  َر ُك ُّل ُك 
ِعيَّتِِه  ُك ُّل نْم  َر ٌل عَر ؤُك ْم سْم (متفق ع يه)مْم مَر  

 

 
Artinya: 

 

 “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 

mengenai orang yang dipimpinnya.” 

 (H.R. Bukhari Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur kepada Allah SWT sang penggenggam langin dan bumi, dengan 

rahmat dan rahim yang menghmpar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang 

menganugrahkan sepercik keberhasilan yang engkau hadiahkan kepadaku hingga 

aku sampai dititik ini. 

 

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa menjadi persembahan 

penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia 

yang beradab, Kekasih Allah, habibana wahabiyana Muhammad SAW. 

 

Karya ini kupersembahkan untuk mereka yang besar: 

 Orang tua sekaligus guru kehidupanku, ruh & jiwaku, Ayahanda tercinta, 

“H. Muh. Sutopo” dan Ibunda tercinta “Hj. Rubiah Al Adawiyah” yang 

senantiasa tulus melimpahkan kasih sayang dengan curahan do’a dan 

didikan mulia untuk putra-putrinya. Terima kasih telah membesarkan dan 

mendidikku hingga akhir studiku. 

 Kedua kakakku, Nor Rochib dan Noor Aris Christianto yang senantiasa 

mensupport dan memberikan kasih sayangnya kepadaku. Ini merupakan 

kebahagiaanku dan kebahagiaan kalian juga. 

 Asatidz-asatidzah, serta Dosen-dosen yang telah membukakan cakrawala 

ilmu dan dunia untukku. 

 Teman-teman seperjuanganku di kelas I PAI 2012, Organisasi Intra 

Kampus Lembaga Dakwah Kampus (LDK), rekan PPL di MTs Matholi’ul 

Huda Kaliwungu, rekan KKN di Slungkep Kayen yang telah memberikan 

motivasi dan cakrawala pengalaman kepadaku, serta teman-teman yang 

tak bisa aku sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi 

penyemangat dan selalu membantuku. Kalianlah yang membangkitkanku, 

terima kasih atas semua yang selama ini kalian berikan dan mohon maaf 

karena aku selalu merepotkan kalian. 

 Segenap jajaran pengurus, pegawai dan siswa di Yayasan Tarbiyatul 

Islamiyah Salak Klakahkasihan Gembong Pati yang ikut mensukseskan 

dalam pembuatan skripsi ini. 

 Dan mimpi besarku yang akan senantiasa menjadi teman setia dalam 

perjalanan hidupku. 

 Terakhir, untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian 

yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar menjadi lebih baik. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis dapat 

menyelesaikan  skripsi ini meskipun dengan tertatih-tatih. Walaupun belum 

mencapai kesempurnaan, namun harapan kecil penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

Shsolawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan 

juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para tabi’in serta kepada seluruh 

umatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan pertolongan (asy-

syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari kiamat nanti. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 

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

merestui persembahan skripsi ini. 

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

Kudus, serta selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Hj. Azizah, S.Ag., MM., sekalu Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Muhammad Ismail, S.Pd.I., selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah 

Salak Klakahkasihan Gembong Pati. 

5. Ibu Wiji Astutik, S.Pd., selaku Kepala Sekolah RA Tarbiyatul Islamiyah Salak 

Klakahkasihan Gembong Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian di lembaga yang beliau pimpin. 




