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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Ahmad 

Firmansyah NIM 1410110490 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 dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

  

 

 

Kudus, 26 September 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

Ahmad Firmansyah 

NIM. 1410110490 
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MOTTO 

                         

    

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka 

ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka 

ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1
 (Q.S. Al-

A’raf: 201) 

  

 

 

  

                                                             
1 R.H.A Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemah, Toha Putra, Semarang, 

1989, hlm. 798.  
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PERSEMBAHAN  

Alhamdulillah...  

Alhamdulillahirobbil’alamin. Sujud syukurku aku 

sembahkan kepada Allah Yang Maha Penyayang lagi Maha 

Pengasih, atas takdirmu telah Kau jadikan aku sebagai insan yang 

senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam 

menjalani ujian hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu 

langkah awal dalam menuju cita-citaku yang suci dan mulia. 

Dengan penuh bangga yang tiada kiranya, aku persembahkan 

karyaku ini untuk: 

 Sang Matahariku Ibundaku yang tak pernah henti untuk 

mendo’akanku, menyinari langkahku dengan kasihmu sampai 

aku menjadi orang yang berarti. Untukmu Ibu... Terima 

kasih... We always loving you. 

 Ayahku yang telah meninggalkanku sajak kecil, semoga 

ayahku mendapat tempat yang terbaik di sisih-Nya , 

Amiiinn.... 

 Kakak-kakakku (Arif, Ela, Pipin, Rikha, Udin, Desi dan 

Bagus), dan adik-adikku (Fikri dan Lisa) tercinta yang selalu 

memberi suport untuk segera menyelesaikan skripsi. I love 

you all. 

 Buat Bapak Dr. H. Ihsan, M.Ag., dan Bu Suciati, M.Pd., yang 

telah membimbing saya dari awal pembuatan skripsi hingga 

selesai. 

 Guru-guruku dan dosen-dosenku dari awal menimba ilmu 

sampai saat ini yang telah memberiku pengetahuan dan 

mengasah otakku sehingga aku dapat berfikir dengan baik 

dan benar. 

 Sahabat-sahabatku kelas M Tarbiyah (PAI) senasib 

seperjuangan, yang setiap harinya penuh canda tawa dan 

hadirkan keceriaan dalam hidupku. 

 Sahabat-sahabatku PPL di Desa Gebog dan KKN di Desa 

Gebog, yang selalu memotivasiku untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu. Semoga bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang 

diberikan akan mendapat balasan oleh sang Maha Pemberi 

nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, amiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla dan 

rasa syukur yang besar penulis panjatkan, atas limpahan rahmat 

taufiq, hidayah serta inayahnya kepada penulis terlebih telah 

memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan untuk selalu berikhtiar dan 

tawakal. Sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua 

ini tidak terlepas dari tuntunan dan bimbingan. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat 

dan pengikutnya yang setia. Atas jasa dan perjuangan besar beliau 

yang dapat memberikan inspirasi serta motivasi. Penulis sekarang 

dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan ke Islaman dan 

menuntut ilmu. 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Akhlak Terhadap Pembentukan Karakter dan Mental 

Spiritual Siswa di SMK NU Raudlatul Mu’allimin Wedung 

Demak”. Skripsi ini telah disusun dengan sungguh-sungguh, 

sehingga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Pendidikan Agama 

Islam di IAIN Kudus.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

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

Negeri Kudus yang telah menyetujui dan merestui 

penyusunan skripsi ini. 

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

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan 

persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H. Ihsan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing proposal dan 

skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

dalam membimbing penyusunan skripsi. 

4. Suciati, M.Pd., selaku Asisten Dosen Pembimbing yang 

paling baik hati telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas arahannya, semoga 

Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah. 
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5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan peminjaman 

dan pengembalian buku yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

secara tulus memberikan ilmu kepada penulis dalam 

menuntut ilmu selama belajar. 

7. H. Aries Syamsul Rohman, S.E., selaku Kepala sekolah SMK 

NU Raudlatul Mu’allimin Wedung Demak yang telah 

memberikan ijin dan tempat untuk mengadakan penelitian. 

8. Asyrul Zulmi Noor, S.Ag., selaku guru mata pelajaran PAI 

dan siswa SMK NU Raudlatul Mu’allimin Wedung Demak 

yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

9. Semua guru dan staf  karyawan SMK NU Raudlatul 

Mu’allimin Wedung Demak yang telah memberikan data-data 

untuk menunjang penelitian. 

10. Kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa memberikan 

do’a restu dan memberikan kasih sayang yang tidak 

terhingga. 

11.  Keluarga besar MI At-Tanwir yang selalu mendukung dan 

memotivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan. 

12. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. Hanya Allah lah pemilik segala 

kesempurnaan, tiada yang sempurna dari buah karya seorang 

hamba. Namun, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk perbaikannya. 

 

 

Kudus, 26 September 2019 

Penulis, 

 

 

 

Ahmad Firmansyah 

NIM. 1410110490 


