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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nur 

Rizkyani Putri NIM 1610110379 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. 

 

 

Kudus, 27 April 2021 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Nur Rizkyani Putri  

NIM. 1610110379 
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MOTTO 

 

 

Mendidik anak bukan dengan segebung nasehat dan larangan,, tapi 

dengan teladan dan penuh pengertian. 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Tuhanku Allah SWT yang senantiasa 

memberikan keberkahan di kehidupan yang hanya sementara ini. 

Sholawat serta salam saya haturkan kepada Rosulullah serta 

keluarga dan para sahabatnya, dengan penuh perjuangan dan Air 

mata kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang 

yang penuh arti dalam hidupku : 

 Terima kasih kepada orang tua saya, (Alm. Usman dan 

Bundaku tercinta bunda Sumirah), sosok yang yang sudah 

merawat aku dari bayi sampai sekarang. Terima kasih sudah 

mendoakan dan mencurahkan kasih sayang dan perhatinya 

yang tiada akhir, serta tidak lupa perjuangan beliau yang 

sangat besar kepadaku, Terimakasih telah sabar menghadapi 

anak sepertiku, mendidik dengan sabar, yang sudah berjuang 

untukku yang terbaik, yang tak henti-hentinya memberikan 

dukungan baik moril maupun materi, terima kasih atas doa 

yang selalu kalian panjatkan hingga bisa menguatkan hati dan 

telah menghujani kasih sayang yang tiada henti selama ini. 

Semoga engkau selalu senantasa dalam lindungan-Nya. 

 Terima kasih kepada kakak saya  (M. Choirul Ulin Nuha) 

yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangatiku 

dikala merasa lelah. 

 Terima kasih kepada Ibu Novita Pancaningrum M.Pd. atas 

semua ilmu, waktu, dan tenaga yang telah beliau luangkan 

untuk saya, serta arahannya hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

 Semua guru-guruku, dari TK, SD, MTs dan SMA sampai 

KULIAH ini terima kasih atas jasa dan ilmu yang telah 

tercurahkan untuk saya yang takkan pernah ternilai oleh 

apapun. 

 My best partner segalanya Mia Yuniati yang selalu ada baik 

senang maupun susah, yang selalu menemani dari awal 

masuk kuliah sampai detik ini. Terima kasih sudah menjadi 

bagian dari keluargaku. Yang tidak pernah bosan memberikan 

semangat dan dorongan. 

 Terima kasih kepada teman-temanku kelas “J-PAI” tahun 

2016 yang telah berjuang bersama selama perkuliahan. Hanya 

doa yang dapat aku panjatkan, semoga perhatian dan 



viii 

 

dorongan kalian semua mendapatkan pahala yang berlipat 

ganda. 

 Terima kasih kepada teman-temanku kos “Wisma Palm Asri” 

yang selalu menemani dan selalu memberikan dorongan 

semangat hingga saat ini. 

 Serta Almamater, Fakultas Tarbiyah, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus 

Tercinta. 

 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga 

bantuan, semangat, dan motivasi yang engkau berikan 

kepadaku akan mendapat balasan yang tiada henti oleh sang 

maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

Aaamiin… 
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KATA PENGANTAR 

 

        

Segala puji syukur atas kehadirat  Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Sholaawat 

teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung 

Muhammad  SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta 

umat beliau yang menegakkan kalimat Allah SWT. Semoga kelak 

di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai umatnya dan 

mendapatkan syafa’at dari beliau. Aamin 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sikap Keteladanan 

Guru Sebagai Kunci Pendidikan Karakter Dalam 

Pembelajaran Akhlak Pada Peserta Didik Di MTs Negeri 2 

Pati Tahun Pelajaran 2019/2020” ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam 

bidang Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung telah memberikan saran, bantuan bentuk 

material maupun spiritual. Untuk itu penulis mengucapkan terima 

kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah memberikan izin penyusunan skripsi 

ini. 

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

yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Novita Pancaningrum,M.Pd. selaku dosen pembimbing 

proposal dan pembimbing skripsi yang sudah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan 

sangat sabar. 

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusanan skripsi ini.  

5. Para dosen dan staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelasaikan penyusunan skripsi ini. 
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6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan 

karakter, selalu memberikan keleluasaan kepada penulis serta 

saudara-saudaraku yang dengan tulus dan ikhlas memberikan 

dukungan dan doanya. 

7. Segenap guru dan ustadzah penulis yang telah mentransfer ilmu 

agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu.  

8. Semua teman-temanku kelas PAI-J 2016 yang senasib 

seperjuangan, terima kasih atas segala kerjasamanya, bantuan, 

saran dan kritikannya serta kebersamaannya suka dan duka 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan 

mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini, 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.   

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena “tak ada gading yang tak retak”. Oleh 

karenanya, para 

 

Kudus, 27 April 2021 

Penulis 

 

 

 

 

 

Nur Rizkyani Putri  

NIM. 1610110379 
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