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MOTTO 

 

ل ُِّف هللاُ ن اْفًسا اِّ  ُيكا ُوْسعاهاا ََل َلا  
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya." 
(Al-Baqarah: 286)

1
 

 

Ignore pain other wise you will never be happy.
2
 

 (Ali bin Abi Thalib) 

 

Bukan orang lain yang mengerti keadaan dirimu, bahkan dirimu 

pun terkadang tidak mengerti keadaan dirimu, yang paling 

mengerti dirimu adalah Allah. Maka libatkanlah Allah dalam 

segala urusanmu. 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: 

Sygma, 2009), 49. 
2
Fathurrohim, 83 Kata Mutiara Islam Ali bin Abi Thalib, Diakses 

pada Januari, Jumat, 2020, https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-

ali-bin-abi-thalib/. 

https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-hasan-al-bashri/
https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-hasan-al-bashri/
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat serta karunia-Nya dan ketulusan hati yang paling 

dalam ku persembahkan skripsi ini untuk:  

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ngadiman dan Ibu 

Suparti, yang tiada lelah memberikan kasih sayangnya 

kepadaku, selalu memberikan semangat, motivasi, 

bimbingan dan nasihat dalam kehidupan ini dan tentunya 

yang selalu mendoakanku tiada henti. 

2. Mbakku Rini Sulistyowati & Siti Sholikah, yang telah 

memberikanku semangat dan dukungannya serta doa 

dalam menyelesaikan skripsi, serta kedua kakak iparku, 

terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kami, 

terima kasih pula telah berjuang bersama dalam 

membahagiakan Bapak dan Ibu yang sangat kami sayangi. 

3. Ibu Hj. Basyiroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Annur 

Al-Islamy yang selalu dirindukan, yang telah mendidik, 

dan mendo’akan semua santrinya. 

4. Semua guru dan dosenku yang telah mengajar, mendidik, 

membimbing, memberikan banyak ilmu dan meluangkan 

waktunya kepadaku. 

5. Syukron Katsir untuk diriku sendiri yang sudah mau 

berjuang dalam proses panjang sebuah perjalanan dan 

memotivasi diri sendiri setiap saat, setiap detik dan setiap 

waktunya, sabar ya, semua butuh proses yang akan 

berakhir manis. Hehe. 

6. Fahrur Rozi Haris, S.Pd, maaf sudah banyak merepotkan 

dan terima kasih atas semangat dan dukungan serta do’a 

nya.  

7. Sahabat-sahabatku tercinta (Ifa Nurul A’yun, Uswatun 

Khasanah, Umi Rofiqoh, Nailul Muflikhah, Nailul Muna) 

terima kasih sudah mau menjadi pendengar yang baik, 

tempat berkeluh kesahku, terima kasih telah mewarnai di 

setiap kebersamaan. 

8. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi (Umi, Villa, Sithoh) 

terima kasih telah mensupportku serta memberikan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi dan mau menjadi 

pengisi kegabutanku dikala dirumah. 
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9. Nesya Prameswari, Siti Aisyah, Siti Amilatul Fitriyah, 

Luklu’atul Lailiyah, Eka Purbasari, mbak Himatul Aliyah 

dan dek Lulun, terima kasih telah  mengisi keceriaan 

dalam hidupku dan pernah menjadi bagian dari tempat 

berbagi cerita. Dan teruntuk teman seperjuanganku mbak 

Aminatul Munawaroh yang lebih dulu menghadap sang 

Khaliq, semoga diberikan tempat terindah di sisi Allah 

SWT. Aamiin 

10. Teman-teman kelas PAI-F 2016, teman-teman KKN-IK 

2019 posko 56, keluarga kecilku Pondok Pesantren Annur 

Al-Islamy, terima kasih telah memberikanku pengalaman 

hidup yang bermanfaat serta mewarnai kebersamaan yang 

indah dalam setiap perjuangan.. 

11. Almamaterku tercinta IAIN Kudus dan teruntuk sahabat-

sahabat seperjuanganku lainnya yang tidak bisa ku 

sebutkan satu persatu, maaf sudah banyak merepotkan 

kalian semua dan terimakasih atas semangat dan dukungan 

serta do’a dari kalian semua, semoga amal perbuatan baik 

kalian mendapat balasan lebih dari Allah SWT. Aamiin… 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Kosonan Tunggal  Vokal 

 ش B/b ب
Sy/s

y 
 ا L/l ل

Tanpa 

tanda 

 M/m … A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n … I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w … U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 awal عَ  KH/kh خ
‘A/’

a 

akhiء

r 
A’/a’ ب ا Bā 

 akhir ع D/d د
A’/a

’ 

awaء

l 
A/a  َبِي Bī 

 Bū بُوَ  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasyidid Yā nisbah ف R/r ر

 ف ل ك ِي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز
Falaki

y 

بَ  K/k ك  S/s س  Rabb ر 
ع اَ
ي  ل م ِ

'ālami

y 

‘Ain/Hamzah 

di Belakang 

‘Ain/Hamzah di-

waqf 
 الَ 

Vocal 

Rangkap 

ق رَ 
 عَ 

Qara’a ُع  ال فُُرو 
Al-

furū’ 
رَُ  ال ق م 

Al-

qama

r 

غ ي رَِ

 يَ 
Gairī 

ق رَ 

 ءَ 
Qara’a َُاء  ال ق ض 

Al-

qaḍā

’ 

الش مَ 
 سَُ

Al-

syam

s 

ءَِ  ش ي 
Syai’u

n 

Kata Majemuk Dirangkai 
Kata Majemuk 

Dipisah 
Tā Marbutah 

ي نَِ اُلَالد ِ م   ج 
Jamāluddī

n 
ي نَِ اُلَالد ِ م   ج 

Jamā

l Al-

Dīn 

س اعَ 
 ة

Sā’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi untuk memenuhi 

salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) 

Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus. Sholawat dan salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita 

diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Aamiin 

YaRobbal ‘Alamiin…  

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan dengan baik. Untuk itu 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

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

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

IAIN Kudus. 

3. Bapak Ahmad Falah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 

4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Taranindya Zulhi Amalia, 

M.Pd, serta Pembimbing Proposal Ibu Ulfa Masamah, 

S.Pd.Si., M.Pd terima kasih telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran dengan memberikan bimbingan serta 

arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

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

Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen dan Staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang secara tulus telah mengajar, mendidik, membimbing, dan 

memberikan banyak ilmu. 

7. Drs. Purnomo selaku Kepala SMA Negeri 1 Dempet Demak 

yang telah memberikan ijin dan tempat untuk mengadakan 

penelitian. 

8. Bapak A. Machin, S.Pd, M.Pd selaku Wakil Kepala 

Kurikulum di SMA Negeri 1 Dempet Demak yang telah 

bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 
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9. Bapak Khamdan, S.Ag, M.Pd.I dan Ibu Fatmawati, S.Ag 

selaku guru PAI di SMA Negeri 1 Dempet Demak yang telah 

bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

10. Staf TU dan seluruh guru, serta seluruh siswa yang ada di 

SMA Negeri 1 Dempet yang telah memberikan data-data 

untuk menunjang penelitian, terima kasih telah meluangkan 

waktunya. 

11. Kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa memberikan 

do’a restu serta limpahan perhatian dan kasih sayang  yang tak 

terhingga. 

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang senantiasa memberikan saran dan motivasi, serta 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan 

mendapat pahala yang setimpal. 

Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran untuk 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

   

 

 

   Kudus, 24 Februari 2021 

   Penulis, 

 

      

 

 

   Ema Tri Khori’ah 

   NIM. 1610110232 

 

 

 


