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Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka taka da yang dapat 

menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi Dia. (Q.S. 

Ar-Ra’d : 11) 
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PERSEMBAHAN 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim… 

Alhamdulillah, atas segala puji syukur dan terima kasih kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan terhadap 

saya dengan memberikan orang-orang yang selalu menyayangi saya dan 

selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat 

serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung 

Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan sinar kejayaan terhadap 

zaman ini, yang selalu menjadi semangat dalam setiap langkah nafas 

saya, sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan karya sederhana 

ini, dan saya persembahkan skripsi ini teruntuk: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Jalil dan Ibu Jemiati yang telah 

mencurahkan kasih sayang, menjadi tempat berbagi keluh kesah, 

mendoakanku, memotivasiku, mendukungku, berjuang untukku serta 

selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik untukku. 

2. Saudaraku Shofi Nina Khoirun Khoifah yang selalu memberikan 

dukungan dan selalu mendo’akan setiap langkahku. 

3. Keluarga besar Mbah Sumardi dan Mbah Sihab yang selalu 

mensupport dan mendoakan untuk kesuksesanku. 

4. Keluarga besar Ma’had Al-Jami’ah IAIN KUDUS yang telah 

memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan tugas 

skripsi. 

5. Keluarga besar bidikmisi angkatan 2017 khususnya Afita Zuhrotun 

Nisa, Khotimatus Tsaniyah, Khozainur Rohmah dan Siti Makrifatun 

Isfah yang telah memberikan semangat,  motivasi dan support setiap 

langkahku. 

6. Para pendidik dan pembimbing Dosen Kampus IAIN Kudus yang 

telah memberikan cahaya ilmu duniawi dan ukhrowi, jasamu takkan 

kulupakan. 

7. Kelas “PAI-C” angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaannya 

selama ini. Dan tak lupa sahabat-sahabatku (Sugiyanti, Lia Nur 

Rahmawati, Zulfika Musdalifatul Ula, Dan Silviyana Sailin Nihlah). 

8. Sahabatku Ahmad Faqih Basyari yang telah meluangkan waktu untuk 

mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini. 

9. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Kudus tercinta. 

10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sejak mulai dari proses penyusunan 

hingga tugas akhir ini terselesaikan. 

Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan diberi balasan 

oleh Allah SWT. Aamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu 

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi Agung, Nabi 

Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan terlimpah 

kepada seluruh umat Islam, mudah-mudahan kita mendapatkan 

syafa’atnya di Yaumul Kiamah nanti. Aamiin. Dengan pertolongan Allah 

SWT peneliti akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Kewibawaan Guru Terhadap Pembentukan 

Sikap Ketawadhu’an Santri TPQ Al-Hidayah Desa Lambangan 

Kulon Kec. Bulu Kab. Rembang ” 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam 

menulis skripsi ini bukan semata-mata usaha penulis sendiri tetapi dalam 

penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

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

Negeri (IAIN) Kudus yang telah menyetujui dan merestui 

penyusunan skripsi ini. 

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

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberi semangat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Riza Zahriyal Falah, M.Pd.I., selaku ketua program studi Pendidikan 

Agama Islam IAIN Kudus. 

4. H. Edi Bahtiar, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

beserta karyawan yang telah memberikan izin layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Semua Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN 

Kudus, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kedua orang tuaku Bapak Jalil dan Ibu jemiati yang telah 

mencurahkan kasih sayang, menjadi tempat berbagi keluh kesah, 

mendoakanku, memotivasiku, mendukungku, berjuang untukku serta 

selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik untukku. 

8. Saudaraku Shofi Nina Khoirun Khoifah yang selalu memberikan 

dukungan dan selalu mendo’akan setiap langkahku. 
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9. Bapak M. Umar, selaku Kepala TPQ Al-Hidayah Desa Lambangan 

Kulon yang telah memberikan izin dan tempat untuk mengadakan 

penelitian. 

10. Semua guru dan staf TPQ Al-Hidayah yang telah memberikan 

informasi dan data-data untuk menunjang penelitian. 

11. Bapak dan Ibu guru tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu 

memberikan do’a dan dukungan setiap saat, kapanpun dan 

dimanapun. 

12. Seluruh dosen IAIN Kudus yang telah menjadi jembatan bagiku 

untuk bisa menimba ilmu. Terimakasih atas ilmu, nasehat, motivasi, 

do’a serta pengalamannya selama menuntut ilmu di Kampus IAIN 

Kudus tercinta. 

13. Keluarga PAI-C 2017 kalian mengajarkanku tentang kebersamaan 

dan bersyukur disetiap harinya. Semoga tidak akan pernah putus 

pertemanan sampai di akhir kelak nanti. Aamiin. 

14. Seluruh mahasiswa bidikmisi, kalian telah memberikan pengalaman 

yang tak terlupakan. 

15. Sahabat-sahabatku tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk kalian 

semua terimakasih telah memberikan support yang luar biasa indah. 

16. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

17. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyususnan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karenanya 

kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu peneliti nantikan demi 

perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis, bagi agama, bangsa, dan negara pada khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

     Kudus, 12 Mei  2021 

     Penulis 

 

 

 

 

     Ivanina Khoirun Khoifah 

     NIM. 1710110103 

 

 

 

 

 


