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yang terdalam, kupersembahkan karya ini kepada: 

 

 Orang tua serta kakak-kakakku yang telah memberikan 

dukungan moral, doa, perhatian, dan kasih sayang serta 

dukungan materil. 

 Iva Nadhifa dan keluarga yang telah memberikan do’a, 

kasih sayang, dukungan, motivasi, bantuan sekaligus 

inspirasi dalam menyelesaikan tugas ini. 

 Semua sahabat besar PAI-J, PAI-K, dan PAI-I yang 

telah memberikan warna dalam kehidupanku.  

 Seluruh pembaca yang berkenan untuk membaca karya 

fenomenal ini. 

 

Tentunya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu. 

Semoga bantuan, motivasi, dan pengorbanan yang diberikan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Konsonan Tunggal Vokal 

/Sy ش B/b ب

sy 

Tanp ا L/l ل

a 

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

KH/k خ

h 

/awal ‘A عَ 

’a 

akhiء

r 

A’/a’ ب ا Bā 

/’akhir A ع D/d د

a’ 

awaء

l 

A/a  َبِي Bī 

 Bū بُوَ  Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

Falak ف ل ك ِي Abb ا بَ  Q/q ق Z/z ز

iy 

بَ  K/k ك S/s س ع اَ Rabb ر 

ي  ل م ِ

'ālam

iy 

‘Ain/Hamz

ah di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waaf 

 Vocal الَ 

Rangkap 

عَ  Qara ق ر 

’a 

عَُ -Al ال فُُرو 

fur

ū’ 

رَُ -Al ال ق م 

qamar 

 Gairī غ ي ِريَ 

ءَ  Qara ق ر  اءَُ -Al ال ق ض  الش مَ  Al- ءَِ ’Syai ش ي 



ix 

’a qaḍ

ā’ 

 syams un سَُ

Kata Majemuk 

Dirangkai 

Kata Majemuk 

Dipisah 

Tā Marbutah 

ي نَِ اُلَالد ِ م  Jamā ج 

luddī

n 

ا م  ج 

ُلَ

يَ  الد ِ

 نَِ

Jamāl Al-Dīn س اع ة Sā’a

h 
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Shalawat dan Salam yang sempurna, semoga tetap tercurah 
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ajaran dan petunjuknya. Atas jasa dan perjuangan besar beliau 

yang dapat memberi inspirasi serta motivasi, penulis sekarang 

dapat menikmati percikan cahaya pengetahuan ke-Islaman dalam 

menuntut ilmu. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas Mengakses 
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Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 
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menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
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3. Farida, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Mukhamad 

Agus Zuhrul Fuqohak, M.S.I, selaku dosen pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran 

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak atau Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Agama 

Islam dan semua petugas di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang selalu membekali berbagai 

pengetahuan selama penyusun studi di kampus tercinta 

IAIN Kudus. Sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  

5. Hj. Elly Kusmayanti, M.Pd., selaku kepala sekolah, Bagus 

Budi Sanjaya, S.Pd., selaku guru mata pelajaran aqidah 

akhlak di SMK Islam Al-Hikmah 2 Welahan Jepara. 

6. Orang tua serta kakak-kakakku yang telah memberikan 

dukungan moral, doa, perhatian, dan kasih sayang serta 

dukungan materil. 

7. Iva Nadhifa dan keluarga yang telah memberikan do’a, 

kasih sayang, dukungan, motivasi, bantuan sekaligus 

inspirasi dalam menyelesaikan tugas ini. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Peneliti menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga 

serta terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada mereka semua. Dengan berinteraksi dan 

komunikasi dengan mereka semua secara tidak langsung peneliti 

telah belajar pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup yang 

lebih bermakna, sehingga memicu peneliti untuk bisa hidup 

bermanfaat bagi orang lain. 

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, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca maupun penulis sendiri. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk perbaikannya. 

Jazzakumulloh Khoiron Katsiron 
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