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MOTTO 

                     

        

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” 

 (QS. Al Ahzab: 21) 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim..... 

Karya ini saya persembahkan dengan kerendahan hati dan 

penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah 

mengirimkan orang-orang yang sangat baik dan berjasa 

dalam hidup saya. Saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kehidupanku, semangatku yaitu kedua orang tuaku, 

Bapak Tohari, Ibu Rofi’ati. Terimakasih atas ketulusan 

dan keikhlasan yang tiada hentinya mendidikku dengan 

penuh kesabaran, kasih sayang, semangat, perhatian, 

memberikan doa dan dukungan moril maupun materiil 

kepada saya selama ini. Atas doa dari Bapak Ibu yang 

senantiasa menjadi ketenangan dan kemudahan dalam 

setiap langkahku untuk menuju Ridho-Nya. 

2. Kakakku tersayang Muhammad Taufiqurrozaq, adik-

adikku tercinta Putri Habibatun Nadhifah dan Shinta Nur 

Sa’adah, yang selalu menjadi semangatku dalam 

perjalanan hidupku. 

3. Diriku sendiri, yang tiada henti menemaniku untuk terus 

berjuang. Terima kasih sudah menjadi begitu kuat dan 

hebat dengan hal-hal kecil dalam hidupku selama ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vocal 

 Tanpa ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

Tanda 

/M م Ṣ/ṣ ص T/t ت

m 

...  َ  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

awع   KH/kh خ

al 

‘A/ ‘a ب ا  ء Bā 

akhع D/d د

ir 

A’/a’ ء A/a   ب ي B 

 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 Rab ر 

b 

ي   ا ل م   ālamiy‘ ع 

„Ain/Hamzah 

di belakang 

„Ain/Hamzah 

di waqf 

 Vocal Rangkap ال  

ع   ع   qara’a ف ر  و  -Al ال ف ر 

furū’ 

ال ق م  

 ر  

al-

qam

ar 

يي ر ي    <Gair غ 

ء   ا qara’a ق ر  ال ق ض 

 ء  

Al-

qadā’ 

الش م  

 س  

al-

sya

ms 

ي ئ    Syai’un ش 

Kata majemuk 

dirangkai 

Kata majemuk 

dipisah 

Tā‟ Marbūṭah 

ا ل  م  ج 

ي ه    الدِّ

Jamāluddi>

n 

ا ل  م  ج 

ي ه    الدِّ

Jamāl al-

di>n 

 Sā’ah س ا ع ة
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita 

mendapatkan syafaatnya di Yaumil Qiyamah, Aamiin Ya 

Robbal’alamin.  

Skripsi yang berjudul “Kreativitas Guru Pendidikan 

Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Pada 

Siswa di SMP Negeri 1 Welahan Jepara” ini telah disusun 

dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dengan ini peneliti memberikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada beberapa pihak yang 

telah terlibat dalam kelancaran penyusunan skripsi: 

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

Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Riza Zahriyal Faah, M. Pd.I selaku Ketua Prodi Pendidikan 

Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Institut Agama Isam Negeri (IAIN) Kudus. 

5. Dr. Adri Efferi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Proposal-

Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Para Dosen dan seluruh Staf pengajar di IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengalaman sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan skripsi ini.  

7. Hadi Subeno, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 

Welahan Jepara. 

8. Muhammad Abdul Muiz dan Nurul Fawaid, S. Ag selaku guru 

Pendidikan Agama Islam. 
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9. Para Guru dan Staf SMP Negeri 1 Welahan yang telah 

membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. 

10. Para siswa dan orang tua yang membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 terkhusus kelas 

I-PAI yang selama kurang lebih 4 tahun saling berbagi ilmu 

dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku, Ilul, Nur, Hilma, Hilda, Dinda, 

Nisa, Ririn, Tohar, serta orang spesial dan istimewa dalam 

hidupku. Terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, 

kepedulian, perhatian, dukungan, semangat dan memberikan 

warna yang indah. 

13. Almamater tercinta selama empat tahun terakhir ini di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang telah memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan selama peneliti menimba ilmu 

disini. 

14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, 

yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, 

inspirasi, dan membantu dalam perjalanan hidupku terlebih 

pada proses penyelesaian skripsi ini. 

Atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan, peneliti 

hanya bisa mendoakan semoga semua pihak yang membantu 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang 

terbaik oleh Allah SWT, selalu bahagia dan mendapat Ridho-Nya. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya, peneliti 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya 

Robbal’alamin. 

Wassalamu’alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh 

 

Kudus, 6 Juli 2021 

Peneliti 
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