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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nia Nur 

Giyanti NIM 1610310170 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 dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

                             

                            

            

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

( QS. Al-Mujadalah58:11) 

 

Jika dirimu sedang dalam kesulitan, berusaha dan berdo‘alah 

Jika dirimu sedang dalam kebahagiaan, bersyukurlah 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil Alamiin.. Pada Akhirnya Allah SWT 

Memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan 

sarjana S1. Puji Syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Allah SWT, karena 

telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya 

yang selalu mendo‘akan, memberikan semangat serta dukungan 

kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

kupersembahkan skripsi ini kepada : 

1. Lembaga IAIN Kudus yang telah memberikan tempat, fasilitas, 

pemebelajaran yang sangat baik selama menempuh jenjang 

pendidikan 

2. Kupersembahkan Untuk kedua orang tuaku bapak Sugiyanto dan 

Ibu Wuryati yang telah menyayangiku dan selalu memberikan 

yang terbaik untukku hingga bisa menjadi Sarjana Pendidikan 

seperti yang mereka inginkan. 

3. Kupersembahkan Untuk Kakakku tercinta kak Muhtadi yang 

selalu memberikan dukungan atas apa yang ku cita-citakan.  

4. Terimakasih untuk dosen pembimbingku Bp. Puspo Nugroho, 

M.Pd.I yang telah meluangkan waktu untuk sabar membimbingku 

dalam menyelesaikan tugas Akhir. 

5. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan waktunya untuk 

saya, serta segenap dosen IAIN Kudus yang saya sayangi dan saya 

hormati. 

6. Kupersembahkan untuk teman-teman kos yang tercinta (Maimun, 

Mbk Wuri, Mbk Ella, Mbk indah, Dek intan, Akyun, Mbk Army, 

mbk idoy) dan semua teman PGMI-E 2016 dan seluruh teman-

teman yang mengenalku, menemaniku, dan banyak mmebantuku 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

7. Terimakasih untuk temanku (Devi, Yusron, Ulfa, Fiya) yang 

selalu menghiburku dan selalu menjadi teman baikku. 

8. Terimakasih ku ucapkan untukmu Nanik yang sudah banyak 

membantuku demi kelancaran skripsiku 

9. Kupersembahkan untukmu mas Eko Pramono, sosok laki-laki 

yang kehadirannya sangat berarti buatku, yang selalu memberi 

dukungan terhadapku.  

10. Segenap sahabat-sahabat seperjuangan serta rekan-rekan PPL & 

KKN semoga senantiasa kita diberikan kemudahan dalam segala 

urusan. Amin Ya Rabbal Aalaminn 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Amin Ya Rabbal Aalaminn 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim…….. 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala 

keagungan dan kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya milik Allah 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga atas 

ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun belum 

mencapai kesempurnaan, namun harapan kecil penulis semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk 

sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para 

tabi‘in serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita tergolong umat 

yang akan mendapatkan pertolongan (asy-syafa‟at al-„udzma) dari 

beliau di hari kiamat nanti. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada yang terhormat : 

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

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

Kudus. 

3) Puspo Nugroho, M.Pd.I selaku Dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

4) Ibu Anisa Listiani, M.Ag., selaku kepala perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) kudus beserta seluruh petugas 

perpustakaan yang telah diperlukan dalam penyususnan skripsi 

ini.. 

5) Para dosen, karyawan, staf, dan tata usaha Fakultas Tarbiyah IAIN 

Kudus. 

6) Ibu Umu Kulsum, S.Ag selaku Kepala Madrasah MI Matholi‘ul 

Hija, Margorejo, Dawe  Kudus yang sudah meluangkan waktunya 

untuk mengarahkan dan mendukung selama proses penelitian.  

7) Kepada pihak MI Matholi‘ul Hija, Margorejo, Dawe  Kudus yang 

telah menerima penulis untuk dapat melakukan penelitian. 

8) Kedua orang tuaku yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyelesaian 

studi serta penyusunan skripsi ini. 
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9) Teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari cerita 

hidupku dalam menempuh pendidikan hingga menjadi Sarjana 

Pendidikan di IAIN Kudus ini. 

 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan beliau semua di 

atas, penulis tidak bisa memberikan apa-apa kecuali hanya 

mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, 

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, banyak kekurangan mengingat kemampuan dan 

keterbatasan penulis. Terlepas dari itu, penulis berharap kehadiran 

karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi agama, bangsa 

dan Negara, dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan 

ilmu dakwah.  

 

Kudus, 21 April 2021 

Penulis,  

   

   

 

 

 

Nia Nur Giyanti 

NIM: 1610310170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


