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MOTTO 

Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpah 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur Alhamdulillah dengan mengharap ridla Allah 

SWT, hasil penelitian akhir semester berupa skripsi ini telah 

selesai. Saya persembahkan hasil skripsi saya kepada: 

1. Bapak Masnan dan Ibu Muawaroh, orang tua yang 

senantiasa mendukung, yang selalu memberikan kasih 

sayang yang tulus, cinta, do‟a serta pengorbanan yang tak 

terhingga untuk kebahagiaan dan kesuksesan putrinya. 

2. Segala perjuangan yang telah saya lewati untuk 

menyelesaikan Gelar Sarjana (S1) saya sampai skripsi ini, 

saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang selalu 

menguatkan dan memberikan semangat. 

3. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

  B/b   Sy/sy   L/l   Tanpa 

tanda 

  T/t   Ṣ/ṣ   M/m ...  A/a 

  Ṡ/ṡ   Ḍ/ḍ   N/n ...    I/i 

  J/j   Ṭ/ṭ   W/w ....  U/u 

  Ḥ/ḥ   Ẓ/ẓ   H/h Mᾱdd 

  KH/kh     Awal A/‘ɑ   Awal A᾽/a᾽     Bᾱ 

  d/D   
Akhir 

A᾽/ɑ᾽   Akhir A/a       Bī 

  Ż/ż   G/g   Y/y        Bū 

  R/r   F/f Tasydid Yᾱ᾽nisbah 

  Z/z   Q/q       Abb            Falakiy 

  S/s   K/k     rabb     
        

‘alamiy 

„Ain Hamzah 

di Belakang 

„Ain Hamzah di 

– waqf 

      Vokal Rangkap 

         qɑrɑ‘ɑ               ɑl – 

furū‘ 
            ɑl- 

qɑmɑr 
         gɑirī 

         qɑrɑ᾽ɑ              ɑl- 

qɑḍᾱ᾽ 
          ɑl- 

syɑms 
        syɑi᾽un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

       
           

Jɑmᾱluddīn                   Jɑmᾱl ɑl-Dīn          sᾱ’ɑh 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil alamin, Segala puji dan syukur di 

panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala 

rahmat dan hidayah-Nya yang tiada batasnya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa di 

MA Tasymirusy Syubban Tedunan” pada waktu yang tepat. 

Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman 

kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi ini, 

serta atas segala keteladanan dan pengorbanan beliau dalam 

mendidik para ummatnya agar menjadi manusia yang berakhlak 

mulia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan yang di harapkan. Skripsi ini juga tidak akan 

terselesaikan mulai dari perencanaan hingga penulisan sangat 

banyak yang memberikan bantuan, motivasi, serta dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

haturkan terimakasih dan penghormatan yang tak terhingga, 

kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag, selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

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

Tarbiyah IAIN Kudus. 

3. Bapak Drs. Ulin Nuha, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikirannya dalam penyusun skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, 

yang dengan segala keikhlasan memberikan ilmu kepada 

penulis selama menuntut ilmu. 

5. Bapak Kepala MA Tasymirusy Syubban Tedunan, bapak 

Drs. H. Nur Kholis, M.Pd.I, yang telah memberikan 

izinnya kepada saya sehingga saya dapat melakukan 

penelitian di madrasah yang beliau pimpin. 

6. Bapak, Ibu, dan keluarga yang telah memberikan 

dukungan dan do‟a untuk saya. 

7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu 

8. Seluruh keluarga besar saya, terutama keluarga kandung 

saya, Mbak Titik, Mbak Nur, Mbak Khalima, Mbak 

Ulfiyah, Mbak Utami dan Dek Zaki, serta kakak ipar saya 



x 

 

yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan 

mendo‟akan saya dalam menempuh bidang pendidikan. 

9. Seluruh teman-temanku IMKM, KKN IK DR K-16, dan 

semua netizen WhatsApp, Instagram, Facebook, sosmed 

lainnya yang memberikan semangat dan do‟anya dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman-teman kelas J-PAI 17 yang mengajarkan 

kesabaran, saling mengenal satu sama lain sehingga 

terjalinnya silaturrahim di antara kita semua yang menjadi 

teman satu perjuangan di bidang pendidikan agama Islam 

(S1). 

11. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

Syukur Alhamdulillah dengan do‟a dan restu dari-Mu, 

akhirnya langkah yang begitu banyak rintangan dapat saya lalui 

dan semangat keinginanku yang tidak akan pernah redup untuk 

menggapai cita-cita. 

 

 

Kudus, 21 Agustus 2021 

Penulis 

        

 

 

 

Elma Sari 

NIM. 1710110380 

 


