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MOTTO 

 

اَ الَُيَكل ُِّف هللا نَ ْفًسا إالَّ ُوْسَعه  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(QS. Al-Baqarah: 286)
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1
 Al-Qur’an, Mushaf Maryam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: PT. Indika, 2012), 49. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin segala puji atas kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya 

kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

sebaik-baiknya dan semoga memberikan manfaat bagi yang 

membaca. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Peneliti juga tidak lupa 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orangtua saya tercinta Bapak Nurkhan dan Ibu 

Rubi’ati, yang selalu mendo’akan, memberikan semangat, 

motivasi, dan dukungan moril maupun materil kepada saya 

yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan studi 

dan meraih gelar S1. 

2. Kepada adik saya Ali Mustofa Imfon yang selalu 

mendukung saya. 

3. Teruntuk saudara dan teman-teman saya, terutama Lailin 

Niswah, Vivin Novita MS dan lainnya yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi 

teman yang selalu memberikan canda tawa dan 

kebersamaan, selalu memberikan semangat dan motivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Tarbiyah/PAI IAIN 

Kudus khususnya kelas PAI-G Angkatan 2016 yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk 

dukungan dan semangat yang telah diberikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

5. Teman-teman KKN-IK 2019 di MA PPKP Darul Ma’la 

Winong Pati, terimakasih atas kebersamaannya selama 2 

bulan lebih. 

6. Terkhusus almamater IAIN Kudus yang telah memberikan 

pengalaman yang sangat berharga untuk pintu dunia 

kehidupan. 

7. Saya ucapkan terimakasih juga kepada semua pihak-pihak 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang turut 

membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi 

ini semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan 

balasan yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat kelak. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bismillahirrohmanirrohim  

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam 

semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam menyusun skripsi ini 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan, 

dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materil dari 

berbagai pihak, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Rektor IAIN Kudus Bapak Dr. H. Mundzakir, M. Ag, 

selaku Rektor IAIN Kudus  

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

Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penyusunan skripsi ini.  

3. Bapak Riza Zahriyah, M. Pd. I selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 

4. Ibu Wahyuning Widiyastuti, M. Si selaku Dosen Pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran 

kepada penulis, serta sabar memberikan pengarahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Anisa Listiyana, M. Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan pelayanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Dra. Hj. Sri Hidayati, M. Pd selaku Kepala MA PPKP 

Darul Ma’la Winong Pati yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk mengadakan penelitian di lembaga pendidikan 
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yang beliau pimpin sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

8. Ibu Minhatul Mughits, S. Sos. I selaku guru Al-Qur’an Hadits 

dan Bapak Nurul Mustakim, S. Pd. I selaku guru BK dan 

Pelaksana Program Mengaji di MA PPKP Darul Ma’la Winong 

Pati yang telah memberikan bantuan dan arahannya dalam 

penyusunan skripsi ini.  

9. Staf dan Karyawan MA PPKP Darul Ma’la Winong Pati yang 

telah membantu dan memberikan pelayanan dalam 

pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

  

Terimakasih atas pengorbanan dan jerih payahnya dalam 

membantu penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan 

terimakasih semoga amal baiknya semua diterima disisi Allah 

SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang disajikan 

dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena 

itu, penulis berharap berbagai saran dan kritik dari semua pihak. 

Penulis juga berharap semoga dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan, sehingga dapat membawa ke arah perubahan yang 

lebih baik lagi. Aamiin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus,  15 Desember2020 

Penulis, 

 

 

 

Siti Mahmudah 

NIM: 1610110257 

 

 


