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MOTTO 
 

           
(Allah Tidak Membebani Seseorang Itu Melainkan Sesuai Dengan 

Kesanggupanya) 

QS. Al-Baqarah ayat 286 
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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan segala kenikmatan dan karunia yang begitu besar, 

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan walaupun pada awalnya 

penuh perjuangan, menyita waktu, dan air mata, namun pada 

akhirnya memetik kepuasan dan kebahagiaan. Dengan hanya 

mengharap ridho Allah semata, kupersembahkan karya ilmiah ini 

untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta bapakku dan ibukku (Bapak 

Tarsho dan Ibu Umi Maslukah) kalian adalah malaikat 

terbaik di sepanjang hidupku. Terimakasih telah 

menyayangiku, mendoakanku dan membesarkanku dengan 

rasa cinta yang tulus dan kasih sayang yang tanpa batas 

serta pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk 

kesuksesan dan kebahagiaan  putrimu. Dan terimakasih 

telah mengantarkan anakmu ini ke gerbang ilmu 

pengetahuan yang abadi, tanpa kalian saya bukan siapa-

siapa. 

2. Adikku satu-satunya yang tersayang, Agus Wafi 

terimakasih telah mendoakan kakak disetiap hari. 

Walaupun usiamu baru 7 tahun, namun adik sudah mampu 

memberikan motivasi dan keceriaan kepada kakak selama 

berjuang kuliah, aku harap adik kelak bisa mengikuti jejak 

kakak. Amiin. 

3. Dosen pembimbingku Bapak Dr. Ma’mun Mu’min, 

M.Ag.,M.SI.,M.Hum, terimakasih banyak atas segala 

ilmunya, waktunya, bimbinganya, dan masukkanya yang 

telah bapak berikan kepada penulis sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu melindungi 

dan meninggikan derajat beliau di dunia maupun di 

akhirat. 

4. Pihak madrasah MTs. Matholi’ul Ulum Terteg Kecamatan 

Pucakwangi Kabupaten Pati, terimakasih telah memberi 

izin sebagai tempat penelitian ini.  

5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebut 

satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian atas segala 

dukungan serta motivasi yang telah kalian berikan kepada 

saya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan penuh semangat. 
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6. Teman-temanku PAI I Angkatan 2017, yang tidak bisa 

saya sebut satu perasatu, terimakasih untuk kalian yang 

telah menemaniku selama masa perkuliahan. 

7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Konsonan Tunggal Vocal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

Tanda 

َ  ... M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ  ... N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ  ... W/w و Ṭṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب ا  ء awal ‘A/ ‘aع   KH/kh خ

 B ب ي   A/a ء ’akhir A’/aع D/d د

 Bū ب و   Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Yā’ nisbah ف R/r ر

 Falakiy ف ل ك ي   Abb أ ب   Q/q ق Z/z ز

ب   K/k ك S/s س ا  Rabb ر  ع 

ي    ل م 

‘ālamiy 

‘Ain/Hamza

h di 

belakang 

‘Ain/Hamzah di 

waqf 

 Vocal ال  

Rangkap 

ع   ع   qara’a ف ر  و  -Al ال ف ر 

furū’ 

ق م ر  ال    al-

qama

r 

يي ر   غ 

 ي  

Gair> 

ء   اء   qara’a ق ر  -Al ال ق ض 

qadā’ 

الش م  

 س  

al-

syam

s 

ي ئ    Syai’un ش 

Kata 

majemukdirangkai 

Kata 

majemukdipisah 

Tā’ 

Marbūṭah 

ي ه   ا ل الدِّ م  Jamāluddi ج 

>n 

ا ل  م  ج 

ي ه    الدِّ

Jamāl al-

di>n 

’Sā س ا ع ة

ah 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, wasyukurillah atas kehadiran Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada 

setiap mahkluknya yang tiada henti sehingga pada kesemapatan 

ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad 

SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia 

sepanjang zaman. 

Skripsi yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Akhlakul Karimah Peserta Didik di 

MTs. Matholi’ul Ulum Terteg Kecamatan Pucakwangi 

Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2020/2021”, yang disusun 

dengan sungguh-sungguh guna memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam Fakultas Tarbiyah 

Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentulah tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tanpa mereka 

sebuah karya sebesar apapun tidak akan pernah terwujud. Oleh 

karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, Selau Rektor Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan 

persetujuan penyusunan skripsi ini.. 

2. Bapak Dr. H. Abdul Karim, M.Ag, Selaku Dekan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Bapak Riza Zahriyah Falah, M.Pd.I., Selaku ketua prodi 

Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Bapak Dr. Ma’mun Mu’min, M.Ag.,M.SI.,M.Hum, Selaku 

dosen pembimbing, saya ucapkan terimakasih banyak atas 

segala waktunya, bimbingannya, arahannya, serta tenaganya 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Para Dosen dan Staff di lembaga Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus, terimakasih banyak telah membekali 

berbagai ilmu pengetahuan serta motivasi belajar yang 
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begitu banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan  

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak, Ibu, dan Adikku tercinta terimakasih telah senantiasa 

mendukungku dan mendo’akan ku disetiap langkahku, karya 

ini sebagai salah satu tanda terima kasihku atas segala do’a 

dan kasih sayang. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kalian semua. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan 

ilmu yang penulis ketahui. Namun penulis berharap semoga 

skripsi yang telah penulis buat dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Kudus, 05 Juli 2021 

Peneliti, 

 

 

 

 

Siti Shofiatun 

NIM, 1710110313 

 


