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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Nisaul 

Muna NIM 1610310128 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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 ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

 

 

Kudus, 20 Januari 2021 

Penulis, 

 

 

 

Nisaul Muna  

1610310128 
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MOTTO 

(5) اْلُعْسِر يُْسًرا( اِنَّ َمَع 4فَاِ نَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا )  

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". 

(QS. Al-Insyirah : 4-5) 
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PERSEMBAHAN 

Puji Syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan 

dan keikhlasan serta ketulusan hati, skripsi ini penulis 

persembahkan untuk : 

1. Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya karya ini 

dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik, sesuai pada 

waktu yang telah Allah tentukan. 

2. Kedua orangtuaku, Bapak Noor Hadi dan Ibu Basinah 

tercinta, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih 

yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas 

dengan selembar kertas yang bertuliskan untuk orangtuaku 

yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan selalu 

mendoakanku dengan sepenuh hati demi terselesaikannya 

tugas akhir ini. 

3. Kakakku Naila Zulfa,S.Pd.I yang sangat saya sayangi 

yang telah memberikanku motivasi yang membuat saya 

lebih bangkit dan semangat untuk selalu mengerjakan 

tugas akhir ini. 

4. Seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan do’a dan 

dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Ibu Taranindya Zulhi Amalia, M.Pd., selaku dosen 

pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas serta 

penuh tanggung jawab dalam memberikan bimbingan 

serta motivasi kepada penulis ditengah-tengah 

kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Untuk calon imamku yang selalu setiap saat memotivasi 

dan selalu mendoakanku agar segera menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

7. Sahabatku Muslimatul Yulianti, Kurnia Noor Widiasih, 

Ismiatul Farikhah, Noor Riza Maftiyana dan Arum Indah 

Lestari yang juga sebagian sudah selesai munaqosah, dan 

yang juga masih berjuang menyelesaikan skripsi yang satu 

sama lain selalu memberikan semangat dan motivasi untuk 

bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Kakak tingkatku Arin Anisah,S.Pd yang telah memberikan 

bantuannya berupa pinjaman buku dan selalu membantu 

saya atas apa yang belum saya pahami dengan 

memberikan arahan dalam menyusun tugas akhir ini. 
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9. Seluruh teman-temanku angkatan 2016 PGMI Kelas D 

terimakasih untuk bantuan do’a,  hiburan, nasihat  dan 

perjuangan yang kita lewati selama dibangku perkuliahan 

ini. 

10. Seluruh temanku KKN-IK 2019 Nanik Fitriyani, Ninda 

Listiyani, Khoirun Ni’mah, Ahmad Abdul Rozak dan 

Firda Rozma Azkia di MI NU Raudlatus Shibyan 01 yang 

memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

11.  Teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu 

dimanapun berada, kalian tidak akan pernah kulupakan. 

12. Almamaterku IAIN Kudus yang telah memberikanku 

banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama 

dibangku perkuliahan ini, yang memberikanku bekal 

untuk menjadi pendidik yang berkualitas untuk 

kedepanya. 

13. Seluruh tenaga pendidik dan peserta didik MI NU 

Raudlatus Shibyan 02 Peganjaran Bae Kudus yang telah 

membantu memberikan informasi kepada saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. Dan tidak lupa kepada para pembaca yang budiman. 
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KATA PENGANTAR 

 

A  alamu’alaikum wa ahmatullahi waba akatuh 

ِهَالَّرِحيْنَِ ْحم   بِْسِنَِللِاَالرَّ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Guru 

Kelas Sebagai Panutan Dalam Membina  Akhlak Sopan Santun 

Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MI NU Raudlatus 

Shibyan 02 Peganjaran Bae Kudus Tahun Pelajaran 

2020/2021”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita 

termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafa’atnya dihari 

kelak nanti. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan 

terselesaikan tanpa adanya pengarahan, bimbingan dan bantuan  

dari berbagai pihak.  Pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN 

Kudus. 

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

FakultasTarbiyah yang telah memberikan ijin penelitian 

ini. 

3. Ibu Retno Susilowati, M.Pd., selaku Ketua Prodi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah  (PGMI) yang 

senantiasa memberikan arahan untuk mahasiswa Prodi 

PGMI. 

4. Ibu Taranindya Zulhi Amalia, M.Pd., selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga serta  fikiran untuk membimbing serta 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan 

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan layanan perpustakaan untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak Ibu Dosen dan Staff pengajar dilingkungan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah membekali 
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berbagai pengetahuan sehingga penulis bisa mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Nailis Sa’adah, S. HI., selaku Kepala MI NU 

Raudlatus Shibyan 02 Peganjaran, Bae, Kudus yang telah 

memberikan ijin tempat untuk melakukan penelitian. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada pihak-

pihak yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi 

penulis. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak luput dari berbagai kesalahan dan semoga skripsi 

ini memberikan manfaat bagi pembaca. 

 

Kudus, 20 Januari 2021 

Penulis, 

 

 

 

Nisaul Muna  

1610310128 

 

 


