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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Ana Ulin 

Nikmah, NIM : 1310110450 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 saya ini. 

 

Kudus, 02 Desember 2020 

Peneliti 

 
Ana Ulin Nikmah 

NIM : 1310110450 
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MOTTO  
 

َل اّ�ُ َلهُ َطرِْيقاً اال اْجلَنَّة  )رواه مسلم(َمْن َسَلَك َطرِْيقاً يـَْلَتِمُس فِْيِه ِعْلماً َسهَّ  
"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga."1 
(HR. Imam Muslim) 

 
" Jadikan Setiap Tempat Sebagai Sekolah, Jadikan Setiap Orang 

Sebagai Guru" 
(Ki Hajar Dewantara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 

1
 Abdul Majid Khon,, Hadits Tarbawi Hadis-Hadis Pendidikan, 

PERNADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2012, hlm.176. 
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PERSEMBAHAN 
 

  بسم هللا احلمد � والصالة والسالم على رسول هللا
Kupersembahkan Karya Terbaikku Kepada: 

Suamiku tersayang Abdul Ghofur yang selalu hadir 
memberikan kasih sayang serta cinta dan Do’anya. Bapakku Noor 
Solichin serta Umiku Amin yang selalu mendoakan dan 
memotivasi  untuk mencapai segala cita-cita. Bapak mertua ku 
Busiri dan Mamak mertuaku Sukrim yang selalu mendoakan ku. 
Mereka tak pernah letih mencurahkan tenaganya untuk 
pendidikanku , yang tak pernah berhenti untuk kesuksesanku, dan 
tak pernah henti-hentinya bersimpuh mendo’akan yang terbaik 
untukku. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang 
tiada terhingga kupersembahkan karya ini. Semoga Allah SWT 
senantiasa menjaga dan memberikan keberkahannya di dunia 
maupun di akhirat. 

Putriku Lathifatun Dewi Panuluh sebagai penyemangatku, 
Adik ku Anisa Maghfiroh  serta orang-orang yang ada disekitarku 
yaitu keluarga besar yang senantiasa memberi motivasi dan 
dorongan agar aku selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, serta 
memberikan bantuannya sehingga karya tulis ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 

Segenap guru dan dosenku, terima kasih banyak untuk semua 
ilmunya, didikan, motivasi serta pengalaman yang sangat berarti 
yang telah diberikan dengan ikhlas kepadaku. Semoga amal beliau 
semua diterima Allah SWT serta dilipat gandakan Amiiin. 

Ya Allah, kupersembahkan rasa syukur kepada-Mu atas 
semua karunia dan nikmat berupa orang-orang disekelilingku yang 
menyayangiku. Dan hanya pada-Mu tempatku bersimpuh, 
mengadu dan mengucap syukur. 
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KATA PENGANTAR 
 

  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّمحَٰنِ  ٱ�َِّ  مِ ِبس
Alhamdulillah Maha Suci Allah Swt. atas segala keagungan 

dan kebesaran-Nya. Puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang 
telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, serta 
atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi walaupun 
belum mencapai kesempurnaan.  

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
baginda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi penerang bagi 
seluruh alam dan yang menjadikan zaman jahiliyah kepada zaman 
Islamiyyah. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil 
kiamat. Amin . 

Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana 
strata 1 (S.1) dalam ilmu Tarbiyah pogram studi Pendidikan 
Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 
dengan judul “Konsep Pendidik Menurut Pemikiran Syekh 
Muhammad Bin Jamil Zainu Dalam Kitab Nida' Ila Murabbin 
Wal Murabbiyat”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 
menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 
dapan penulis selesaikan. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku ketua Jurusan 
Tarbiyah STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 
penulisan skripsi.  

3. Bapak Dr. H. Masrukhin, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 
yang telah bersedia  meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
guna memberikan pengarahan dan bimbingan dalam 
penyusunan skripsi ini.  

4. Ibu Heny Kristiana Rahmawati, M.Pd. I selaku Dosen 
Pembimbing yang telah bersedia  meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran guna memberikan pengarahan dan bimbingan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN 
Kudus beserta segenap karyawan yang telah memberikan izin 
dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini.  

6. Para dosen/staf pengajar di IAIN Kudus yang sudah 
membekali penulis ilmu agama dan pengetahuan sehingga 
penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Suami, Putri, dan Orang Tua saya beserta keluarga yang secara 
langsung dan tidak langsung telah membantu, baik moril 
maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh teman-temanku kelas L Tarbiyah/PAI angkatan 2013 
yang telah bersama dan berjuan menuntut ilmu di IAIN Kudus 

9. Para sahabat TK Pertiwi 2 Prambatan Lor yang selalu memberi 
semangat dan memberikan motivasi selama proses penyusunan 
skripsi ini. 

10. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu, sedikit maupun banyak telah membantu proses 
penulisan skripsi ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu 
kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara 
yang menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 
proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna 
yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada 
manfaatnya. 

 
Kudus, 02 Desember 2020  
Peneliti 
 
 
 
 
Ana Ulin Nikmah 
NIM: 1310110450 
 

 
 
 
 
 


