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MOTO 

 

 }٦{ ارً سْ يُ  رِ سْ عُ الْ  عَ مَ  نَّ اِ  }٥{ ارً سْ يُ  رِ سْ عُ الْ  عَ مَ  نَّ اِ فَ 
Artinya: “(5) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”.1 

{Q.S. As-Sharh : 5-6} 
 

                                                           
1 Al-Qur’an, Ash-Sharh ayat 5-6, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir, 

(Bandung, Jabal), 595. 
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PERSEMBAHAN 

Ya Allah… 

 

Dengan penuh perjuangan, iringan do’a dan kesabaran hati, air 

mata serta ketegaran selalu ku lalui, akhirnya karya tulis 

sederhana ini bisa ku selesaikan. Semoga karya tulis ini dapat 

menjadi kunci pembuka gerbang kesuksesan dan keindahan yang 

sangat mulia kelak nanti, dengan segala ketulusan hati, usaha dan 

jerih payah, kupersembahkan skripsi ini kepada: 

 

1. Ibu Tercinta Sri Mujahadah dan Bapak Terhebat 

Mas’adi yang tidak pernah putus untuk mendo’akan, 

kasih sayang dan pengorbanan selalu mengalir setiap 

hari untuk putrinya yang tidak pernah mampu 

membalasnya, dan selalu memberikan dukungan setiap 

langkahnya demi putrinya. 

2. Kakakku Muhammad Luthfi As’adi dan adik ku 

tercinta Afidaturrohmah, kalian adalah anugrah Allah 

SWT yang sangat berharga bagiku, semoga segala 

keinginan dan harapan selalu dalam ridlo-Nya, tetap 

semangat dalam mengejar cita-cita menuju 

kesuksesan. 

3. Seluruh keluarga besarku dimana pun berada, yang 

selalu memberikan do’a dan dukungan agar skripsi ini 

dapat selesai tepat waktu. 

4. Para guru dan dosenku yang telah mendidik, mengajari 

dan membimbingku menuju kebaikan, dengan 

ketulusan dan pengorbanan besar semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada 

beliau semua. 

5. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, serta teman 

seperjuangan T.IPS A 2017 yang ikut membantu 

dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

saya sebutkan satu-persatu. 

6. Pihak Yayasan Manafiul Ulum terutama Bapak H. 

Basuno, Bapak H. A. Muhyiddin, Bapak Rukani dan 

Ibu Hj. Sulisti’ah beserta seluruh pendidik di MTs Nu 

Al-Hidayah yang telah memberikan ijin dan 
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kesempatan penulis untuk melakukan penelitian 

skripsi. 

7. Teman-teman seperjuangan Yunita Anggraini, Ashfa 

Nuroniyah dan Amiratul Fauziyah yang senantiasa 

memberikan motivasi, dukungan, dan semangat untuk 

selalu melangkah bersama dalam menyelesaikan tugas 

kuliah. 

8. Teman-teman seperjuangan KKN-IK DR Posko 92 

yang berusaha selalu kompak dalam menyelesaikan 

tugas dari rumah masing-masing, karena kalian semua 

luar biasa. 

9. Teman-teman seperjuangan Magang di MTs Nu Al-

Falah Tanjungrejo, pembelajaran dan pengalaman 

yang kita dapatkan semoga bermanfaat untuk masa 

depan. 

10. Semua saudara, kerabat, sahabat, teman, dan orang 

yang mengenalku serta para pembaca. 
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KATA PENGANTAR 
 

         

Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala kebenaran 

dan kebesaran-Nya segala puji syukur hanya tercurah pada-Nya 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya 

sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun 

harapan hati yang terdalam semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa 

dilimpahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad SAW 

yang menjadi cahaya diatas cahaya bagi seluruh alam, beserta 

keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. 

Berkat karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) 

dalam ilmu Tarbiyah program studi Tadris Ilmu Pengetahuan 

Sosial Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul 

“Penerapan Sistem Hubungan Kekerabatan Dalam Profesionalisme 

Pendidik di MTs Nu Al-Hidayah Desa Getassrabi Gebog Kudus”. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

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

Negeri Kudus yang telah mengijinkan pembahasan ini. 

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

Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Moh. Rosyid, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 

proposal skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan sampai tahap skripsi ini. 

4. Yusuf Falaq M.Pd. selaku Ketua Program Studi Tadris Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang selalu memberikan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Anisa Listiani, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 
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layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Progam Studi Tadris Ilmu 

Pengetahuan Sosial IAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. H. Basuno, S.Ag., S.Pd. selaku Kepala MTs Nu Al-Hidayah 

Desa Getassrabi Gebog Kudus yang telah memberikan ijin 

untuk melakukan praktik penelitian dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

9. Teman-Teman seperjuangan program studi Tadris Ilmu 

Pengetahuan Sosial angkatan 2017 dan Semua pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini  

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena 

itu, kritik saran dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara 

yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna 

yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada 

manfaatnya.  

 

Kudus, 04 November 2020 
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