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MOTTO 

 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسْوِل للَِّه أُْسَوٌة َحَسَنًة لَِّمْن َكاَن 
رً  ايَ ْرُجْواالَّلَهَواْليَ ْوَم ااَلِخَر َوذََكرَاللَّه َكِثي ْ  

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” (QS. Al- Ahzab:21).
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Kementerian Agama Islam, Al-Qur’an Terjemah dan 

Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 420. 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan puji syukur 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin kepada Allah SWT 

yang telah memberi kekuatan, melimpahkan rahmat 

dan memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya.  

Shalawatan serta salam selalu tercurahkan kepada 

Baginda Agung Muhammad SAW yang selalu 

didambakan syafa’atnya di hari akhir nanti. Teriring 

untaian do’a dan rasa syukur yang amat dalam ku 

persembahkan karya tulis ilmiah ini kepada: 

1. Papahku tercinta Sukarno dan mamahku 

tercinta Watem yang tiada henti mendo’akan 

kesuksesan  anak-anaknya. Pengorbanan dan 

kasih sayangnya yang tiada henti serta do’a 

restu yang ikhlas menjadi penyejuk langkah 

menuju ridho Allah SWT untuk mencapai 

cita-cita. Semoga papah dan mamah selalu 

diberi kesehatan, panjang umur dan semoga 

saya bisa membahagiakannya kelak. Aamiin 

2. Untuk suamiku tercinta yang telah bersedia 

menjadi teman hidupku dalam segala 

keadaan. Terimaksih telah menerima semua 

kekuranganku. Semoga kita selalu diberi rasa 

cinta, rasa sayang oleh Allah selamanya. Dan 

semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur 

panjang, sehingga dapat mengarungi bahtera 

rumah tangga sampai kita menua bersama. 

Aamiin. 

3. Untuk adikku tersayang Zaki Hibrizi Najmi 

Islami yang telah mewarnai hidupku dengan 

segala tingkah kelucuan dan kajahilannya. 

Terimakasih telah membantuku ketika aku 

membutuhkan bantuan. Semoga kamu bisa 

menjadi lebih hebat dan sukses dari kakakmu 

ini. Aamiin. 

4. Untuk mbah Sri Murni, mbah Saitem (mbah 

Cilacap), mbah Trokemu (Alm), mbah 
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Kastaja (Alm), de Kustini, de Sudarsono, de 

Endang, de Ngadiyo, lik Sri, lik Bejo, lik Wati 

dan lik Natim. Terimakasih telah 

menyayangiku dan merawatku dari kecil 

sampai sekarang serta mengalirkan do’a yang 

terbaik untukku. 

5. Untuk sepupuku mba Ana, mas Agus, mba 

Winda, mas Antok, dek lola, icho, io dan dek 

baha. Terimakasih sudah menjadi bagian dari 

warna – warni hidupku. 

6. Untuk keponakanku yang sangat lucu irel, 

Naufal dan Raffasya yang selalu menjadi obat 

penghiburku dan penghilang lelahku. Semoga 

kalian tumbuh menjadi anak sholeh dan 

pintar. Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

حِ  ْحَمِن الره ِ الره ْيمِ بِْسِم َّللاه  
 

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa 

penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya 

sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Keteladanan Guru Ketika Shalat di Awal Waktu 

Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IX di 

MTs Nahdlotussibyan Wonoketingal Karanganyar 

Demak” yang disusun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) 

pada jurusan Tarbiyah IAIN Kudus  

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi 

suri tauladan dan junjungan bagi semua umat islam. 

Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya nanti. 

Aamiin. Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan 

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tidak pernah 

terlepas dari bantuan beberapa pihak yang telah 

membantu dengan tulus dan ikhlas. Maka kiranya 

tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai 

penghargaan setinggi-tingginya dengan berbekal 

ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN 

Kudus. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd selaku Dekan 

Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Dr. Adri Efferi, M.Ag selaku dosen yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Muhammad Shobirin, M.Pd selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 
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mengarahkan penulis dalam penyusunan 

skripsi. 

5. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala 

perpustakaan IAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. 

6. Segenap dosen dan staff pengajar di 

lingkungan IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan dan 

motivasi belajar dalam studi, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Ainur Rohmah, S.Pd.I selaku kepala 

sekolah MTs Nahdlotussibyan Wonoketingal 

Karanganyar Demak yang telah memberikan 

ijin dan kesempatan untuk melakukan 

penelitian di madrasah. 

8. Ibu dan bapak guru di MTs Nahdlotussibyan 

Wonoketingal Karanganyar Demak yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian. 

9. Keluarga besar di Kudus dan di Cilacap 

tercinta yang senantiasa mengalirkan do’a dan 

dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

10. Abdulloh Husain yang telah menemaniku dari 

semester 3 menjadi tempat bersandarku, 

selalu mendukung dan mendo’akanku serta 

menjadi teman suka maupun duka. 

Terimakasih untuk kesabaranmu dalam 

menghadapiku selama ini. Terimakasih untuk 

semuanya. 

11. Sahabatku Nailis Shofa Maharani yang selalu 

sabar membantuku dan menjawab semua 

kebingunganku dalam menyusun skripsi serta 

menjadi teman mondar mandirku selama ini. 

Terimakasih untuk semuanya neldong.  

12. Sahabatku Asnaul Ulfah yang selalu ada saat 

aku membutuhkan, selalu memberiku saran 

ketika ada masalah dan menjadi teman 
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chattinganku meski membahas hal-hal yang 

tidak jelas. Terimakasih untuk semuanya 

ucing sipit. 

13. Sahabat-sahabatku Shilfina, Viki Nur Hayati 

Sholihah, Diah Kurnia Ramadhani, Siti Novia 

Rohmah. Semoga kita tetap menjaga tali 

silaturahmi ini sampai tua. 

14. Penghuni grup Maricha (mba isma dan mba 

rika) yang selalu membantuku, 

menyemangatiku dan mendo’akanku. Meski 

baru kenal rasanya seperti kakak kandungku 

sendiri. Terimakasih boss-bossku. 

15. Teman-teman KKN posko 046 yang telah 

menjadi teman berjuang selama 2 bulan. 

Terimakasih untuk semua kenangannya. 

16. Sahabatku keluarga besar PAI-C angkatan 

2016 yang selalu kompak, memberikan 

semangat dan senantiasa menemani dalam 

menuntut ilmu di kampus hijau tercinta IAIN 

Kudus. 

17. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) 

Kudus tercinta. 

18. Seluruh pihak yang membantu penyususan 

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. 

Atas segala jasa, usaha dan jerih 

payah yang telah diberikan, penulis hanya 

mampu membalas dengan memohon do’a 

kepada Allah SWT, semoga mendapatkan 

balasan yang berlipat ganda. Aamiin. 
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa 

penyususnan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, sehingga kritik dan saran sangat 

penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 

 

 


