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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Eviatus Sa’adah NIM 1610110228 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 di kemudian hari 
ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 8 April 2021 

Yang Menyatakan, 
 

 

 

Eviatus Sa’adah 

NIM. 1610110228 
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MOTTO 

 

                      

                           

            

 
Artinya : ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah, engkau (Nabi 

Muhammad SAW) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika 

seandainya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kemudian apabila 
engkau telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal (kepadanya)”
1
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 QS. Ali ‘Imran ayat 159 dan Terjemahnya. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang. Salawat dan salam selalu terlimpahkan ke hadirat 

Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ini kupersembahkan 
karyaku ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan tanda baktiku 

kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang telah membantu dan memberikan 

semangat dalam mengerjakan penelitian ini, baik berupa 
materil maupun membantu lewat do’a yang selalu mereka 

panjatkan setiap hari. 

2. Kakak dan Adik tersayang, yang senantiasa mewarnai hidup 
saya, dan selalu menasehati dan mendoakan saat melangkah. 

3. Untuk teman-temanku angkatan Tahun 2016 kelas F/PAI 

terima kasih untuk bantuan berupa motivasi,do’a, nasehat, 

hiburan, dan perjuangan yang kita lewati  bersama selama 
perkuliahan. 

4. Buat teman-teman KKN atas berbagai pengalaman, kerja sama 

kalian yang sungguh luar biasa. 
5. Teman-temanku, baik teman saat bekerja yang memberi 

semangat dan motivasi maupun teman-teman di rumah 

semuanya. 
6. Almamaterku IAIN Kudus tercinta. 

7. Pihak pondok pesantren, La Tansa Cangkring Karanganyar 

Demak yang dengan senang hati membantu penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 
8. Dan tak lupa kepada pembaca yang budiman.  



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayahnya serta inayah-Nya, 

sehingga atas iringan ridho-Nya peneliti ini dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Anti Kekerasan Pada Penanganan Anak Korban Konflik 

Papua Di Pondok Pesantren La Tansa Desa Cangkring 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. Salawat serta 
salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di 

hari akhir nanti. Amin. 
Penyusunan ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan, 

bimbingan dan pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang 
telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan 

dan persetujuan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Riza Zahriyal Falah, M. Pd. I., selaku Ketua Jurusan PAI 
IAIN Kudus. 

4. Hj. Ida Vera Sophya M.Pd., selaku pembimbing akademik 

selama masa perkuliahan berlangsung.  

5. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I., selaku pembimbing yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.. 

6. Anisa Listiana, M, Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN 
Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah 

memberikan izin dan layanannya. 

7. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah memberikan motivasi belajar dalam 
menyelesaikan studi. 

8. Ustadz. Ulin Nuha, S.Pd.I, M.Pd, selaku pemimpin di 

Pondok Pesantren La Tansa Cangkring B Karanganyar 
Demak, yang telah memberikan izin penelitian di sana. 

9.  Ust. Ali Mustawa, S. Pd.I, M. Pd, selaku ketua yayasan 

yang telah memberikan bantuan dan bersedian menjadi 
narasumber bagi peneliti skripsi ini. 
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10. Kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan do’a, 

perhatian, dorongan, dan semangat dalam proses 
penyusunan skripsi ini, juga adik-adikku yang selalu 

memberikan semangat. 

11. Semua teman-temanku, KKN dan khusunya PAI-F/2016 

yang selalu berjuang bersama dari awal sampai akhir masa 
kuliah. 

12. Semua pihak Popo Duta Printing yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti 
sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal 

kebaikan kalian. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kita semua. Amin. 
  

 

Kudus, 8 April 2021 
Peneliti 

 

 
 

Eviatus Sa’adah 

NIM: 1610110228 

 
 

 


