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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Choirida Lutfiani NIM 

1510110470 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 oleh 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, 13 Oktober 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Choirida Lutfiani 

NIM: 1510110470 
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MOTTO 
 

                         

                       

          

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”
1
 

                                                           
1
 Al-Qur’an, Al-Isra’ ayat 23, Al-Qur’an Dan Terjemahan Untuk Wanita, 

(Jakarta: Kementerian Agama RI, Wali Oasis Terrace Recident, 2012), 284 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah.. segala puji dan syukur saya haturkankan kepada-Mu 

ya Allah, atas segala rahmat dan juga kesempatan untuk menyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini. Terima kasih sudah menakdirkan saya berada di sekeliling 

orang-orang yang mencintai saya, yang selalu memberi semangat, mendukung 

saya dan mendoakan saya dalam setiap langkah yang saya lewati. Sehingga 

skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Semoga keberhasilan ini 

menjadi satu langkah awal untuk saya mewujudkan cita-cita di masa depan. 

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Abiku Slamet Tasripin 

dan ibuku Sriyatun tercinta dan tersayang. Terima kasih atas kasih sayang 

yang berlimpah dari kalian sejak saya lahir hingga saya sudah sebesar ini, 

untuk segala perjuangan kalian demi menjadikanku manusia yang 

berpendidikan, atas limpahan doa yang tak pernah berhenti terucap dari bibir 

kalian, dan terima kasih juga atas segala hal yang telah kalian lakukan. Semua 

yang terbaik. 

Selanjutnya terima kasih saya ucapkan untuk masku Maftuh Choiron 

dan adikku Chanafia Yusfi Chotimah, kalian adalah saudaraku yang luar biasa 

dalam memberi dukungan, semangat dan doa yang tiada henti. Terima kasih 

sudah menjadi saudara dan juga sahabat yang sangat baik dalam hidupku. 

Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup ini selain menghabiskan 

waktu bersama kalian. Semoga kita selalu kompak di masa yang akan datang. 

I Love you all.  

Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri, Choirida Lutfiani. Terima 

kasih untuk raga yang tak pernah putus harap dan bertahan sampai detik ini. 

I’m proud of you. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT 
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Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus”. Shalawat dan salam selalu 

tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang 

membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penenang hati umat kepada jalan 

yang diridhai Allah SWT sehingga selamat dan bahagia dunia dan akhirat, 

serta pemberi syafa’at di yaumul qiyamah. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami banyak kesulitan. 

Akan tetapi berkat adanya bantuan,bimbingan, motivasi, dan masukan dari 

banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini 

untuk selanjutnya diajukan pada siding munaqosyah. 

Sehubungan dengan itu, peneliti mengucapkan terima kasih secara 

tulus kepada: 

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

Kudus yang telah menyetujui dan merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus 

yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Supriyadi, MH, selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini. 

4. Suciati, M. Pd selaku Asisten Dosen Pembimbing yang selalu bersedia 
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sampai pada tahap skripsi ini. 
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pengetahuan, motivasi belajar dalam studi dan peneliti mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Drs. H. Khamdi selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kudus 

yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian 

di madrasah. 
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senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril, 

materil, maupun spiritual sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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lebih 4 tahun di bangku perkuliahan. 
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bagi peneliti yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
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