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MOTTO 

 

“Orang sukses tidak menyalahkan orang lain, melainkan mengambil 

tanggung jawab atas tindakannya!” 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Alhamdulillah alaa 

kulli nikmah, segala puji syukur atas kehadirat-Mu ya Rabb Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang. Dengan perjuangan, kerja keras penulis dan iringan 

doa dari segala arah, penulis dedikasikan karya sederhana ini kepada 

mereka sang pemberi citnta dan asa.Penulis persembahkan karya 

sederhana ini kepada: 

1. Kedua orang tua saya, bapak Sunari (Alm) dan Ibu Mahfudzah yang 

senantiasa mendidik, membimbing, menyayangi, dan mencurahkan 

segala cinta kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Selalu 

menyemangati, mendukung, dan selalu mendoakan anak-anaknya di 

setiap langkah serta hembusan nafas beliau. Jazakumullahkhairan 

Katsiran. Semoga almarhum bapak khusnul khotimah dan  ibu selalu 

diberi kesehatan dan umur panjang. 

2. Kedua kakak saya (Mas Zaka dan Mas Rizal), adek saya (Pinut), 

kakak ipar saya (mbak Ima), dan ponakan saya (Reza) yang senantiasa 

mencurahkan kasih sayangnya kepada saya, selalu mendukung setiap 

langkah saya, yang menemani saya berjuang dari awal hingga detik 

ini, selalu menguatkan dan  membantu saya, serta segalanya bagi saya. 

3. Segenap Keluarga besar saya Bani Qodiran dan Bani Nani yang selalu 

menyayangi, mendukung dan mendoakan kesuksesan saya.  

4. Kepada Umi’ Su’dah Naimah dan Abi Taib Subkhan  selaku pengasuh 

pondok PPDQ yang sudah saya anggap sebagai orang tua kedua saya 

yang mendidik saya, menyayangi sepenuh hati, selalu mendukung 

saya dan mendo’akan kesuksesan saya. Serta mbak-mbak PPDQ 

(Pondok Pesantren Darul Qur’an Sidorejo Sedan) yang slalu 

menyemangati, mendukung, dan mendoakan kesuksesan saya. 

5. Segenap guru-guru yang saya hormati, guru TK Harapan Bangsa, 

guru SDN Sambiroto (terkhusus Bpk Sukimin, Bpk Gatot, dll), 

segenap ustadz Madin Lathifiyah, segenap guru yayasan Riyadlotut 

Thalabah Sedan, dosen-dosen IAIN Kudus, serta guru dalam 

kehidupan. Terimakasih, selama ini telah tulus ikhlas meluangkan 

waktunya untukmendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu yang 

tak ternilai harganya, semoga berkah dan bermanfaat. 

6. Kepada Mbak Nur Hidayah, S.E yang slalu menyemangati, 

memotivasi, membantu,  dan menemani selama kuliah. Serta tak lupa 

slalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Bapak Dr. Agus Retnanto, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing saya dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

8. Segenap Keluarga besar mahasiswa Bidikmisi dan Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kudus, dari semua angktan umumnya dan angkatan 

2017 khususnya senasib seperjuangan, yang telah menginspirasi, 

memotivasi, menciptakan kekeluargaan, dan saling menginagatkan 

untuk selesai tepat waktu. 

9. Seluruh Keluarga besar Racana Sunan Kudus-Rabiah Al-Adawiyyah, 

KSR-PMI Unit IAIN Kudus, dan FKMR Kudus tercinta yang menjadi 

tempat saya berproses dan telah memberikan saya banyak 

pengalaman berharga yang tak mungkin saya dapatkan dibangku 

kuliah. 

10. Teman-teman kelas PGMI-A senasib dan seperjuangan yang telah 

memberi motivasi dan saling memberi semangat untuk melewati 

tahap-tahap perkuliahan sampai selesai skripsi ini. 

11. Seluruh sahabat sehobi tunas kelapa dari berbagai Perti se-Indonesia 

yang memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do’a untuk 

kesuksesan saya.  

12. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas 

mendo’akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini 

yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan 

ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera hidup ini. 

13. Kepada orang-orang yang pernah menghina dan merendahkan saya 

dan orangtua saya. Terimakasih atas hujatannya, sehingga membuat 

saya termotivasi dan akhirnya mampu membuktikannya. 

14. Dan yang terakhir kepada parapembaca yang budiman yang sangat 

saya harapkan saran dan kritiknya yang membangun guna perbaikan 

karya-karya selanjutnya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepramukaan 

terhadap Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik 

Kelas V di MIN 1 Rembang”. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu)dalam Fakultas 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada 

Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penulis menyadari bahwa 

keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus, atas kesempatan 

yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  

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

IAIN Kudus, yang memberikan penulis kemudahan dalam penyusunan 

skripsi.  

3. Retno Susilowati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah IbtidaiyahFakultas Tarbiyah pada IAIN Kudus. 

4. Dr. Agus Retnanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan 

dalam penyususunan skripsi ini.  

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak H. Badrudin, S.Ag., M.Si., selaku Kepala MadrasahMIN 1 

Rembang serta jajaran guru dan tenaga kependidikanMIN 1 Rembang 

yang telah memberi izin dan kesempatan penulis untuk melakukan 

penelitian di MIN 1 Rembang. 

8. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta, yang telah mengasuh dan membimbing 

serta memberikan arahan dan dorongan kepada penulis, baik moral 

maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat tunas kelapa yang selalu memberi semangat dan motivasi 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kritik, saran dan 

bantuannya untuk selalu memberikan yang terbaik, serta saling 

memberi semangat untuk meraih cita-cita. 

11. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini  yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

Bukan harta dan benda yang dapat penulis berikan melainkan 

hanya do’a tulus ikhlas dan harapan, semoga jasa beliau semua 

mandapatkan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Penulis 

menyadari dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki 

dalam penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, untuk 

itu penulis membuka diri dan menerima kritik serta saran yang konstruktif 

dari pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi. 

Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan do’a, semoga 

Allah SWT yang akan memberikan balasan atas kebaikan budi mereka. 

Akhirukalam, semoga karya sederhana ini dapat diambil manfaatnya bagi 

para pembaca, Aamiin 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Kudus, 26 April2021 

Penulis, 

 

 

 

 

Nurul Khumayyah 

NIM. 1710310006 

  


