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MOTTO 

            

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 (QS. Asy Syarh: 5-6) 
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Dengan memohon ridho Allah, serta syafaat Rasul-Nya. 
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1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda  Bambang dan 
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yang telah bersedia dan senantiasa meluangkan waktu, 

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 

sehingga skripsi ini terselesaikan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan 

bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543/b/UU/1987 

yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. HURUF  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ ṡ Es (dengan ث

titik diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha’ ḣ H (titik ح

dibawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz Zet (titik ذ

diatas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai’ Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad ṣ Es (titik ص

dibawah) 

 Dhad ḍ De (titik ض

dibawah) 



 

x 
 

 Tha’ ṭ Te (titik ط

dibawah) 

 Za’ ẓ Zet (titik ظ

dibawah) 

 Ain ‘- Koma‘ ع

terbalik 

(diatas) 

 Ghain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Muta’aqqidain متعقّدين

 iddah‘  عدّه

 

C. Vokal Pendek 

Fathah (_  َ _) ditulis a, kasrah (  َ ) ditulis i, dan dhammah (  َ ) 

ditulis u 

Contoh: 

 ditulis ahmada  أحمد  
 ditulis rafiqa  رف ق
 ditulis saluha  صل ح

 

D. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, bunyi u 

panjang ditulis ū masing-masing ada tanda hubung (-) 

diatasnya. 

Vokal (a) panjang ditulis ā 

Vokal (i) panjang ditulis ī 

Vokal (u) panjang ditulis ū 
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KATA PENGANTAR 

       

Segala puji  hanya bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq,  hidayah serta inayahNya, 

sehingga pada kesempatan  ini penuis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ Studi Korelasi Kompetensi 

Kepribadian Guru dengan Akhlak Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X di SMK NU 

Ma’arif 2 Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020 ”. Skripsi ini 

disusun guna meenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata 1 (satu) di Institut Agama Islam Negeri Kudus dan 

sebuah karya yang semoga memberi manfaat bagi banyak 

kalangan. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan 

jalan kebenaran kepada kita semua. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari 

berbagai pihak merupakan aspek penting yang tidak  dapat 

terpisahkan dalam proses penyusunan  skripsi ini. Atas kasih 

sayangNya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut, 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Untuk itulah penulis menghaturkan uraian kata sebagai 

wujud terima kasih yang tak terhingga kepada : 

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

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

Tarbiyah IAIN Kudus. 

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

Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus. 

4. H. Mohammad Dzofir, M. Ag., selaku Dosen pembimbing 

skripsi yang telah bersedia dan senantiasa meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 

sehingga skripsi ini terselesaikan. 

5.  Anisah Setyaningrum, M. Pd., selaku Asisten Dosen 

pembimbing proposal skripsi yang telah bersedia dan 
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senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. 

6. Keluarga Besar SMK NU Ma’arif 2 Kudus yang telah 

memberikan izin dan memberikan data-data saat penulis 

butuhkan dalam skripsi ini. 

7. Rikya Fariyya, S. Ag., selaku guru mata pelajaran PAI dan 

BP Kelas X  di SMK NU Ma’arif 2 Kudus yang telah 

memberi arahan dan bantuan pada saat penelitian. 

8. Siswa-siswa Kelas X TKR 1 dan 2 di SMK NU Ma’arif 2 

Kudus yang telah berkenan untuk menjadi obyek penelitian. 

9. Ayah dan Ibuku tercinta, kakak dan adikku serta teman-

temanku, dan semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna 

baik dari segi materi maupun penyajiaannya. Untuk itu saran 

dan  kritik yang membangun sangat diharapkan dalam 

penyempurnaan tugas akhir ini. 

Akhirnya  penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya 

bagi penulis juga. 
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