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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhammad Ilham Ro’iz, NIM: 1610110531 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya meruapakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun, dan 

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 di kemudian 

hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini. 

 

       

    Kudus, 10 September 2021 

    Yang menyatakan 

 

 

 

 
       

    Muhammad Ilham Ro’iz 

     NIM. 1610110531 
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MOTTO 
 

Jadikanlah suri teladan Rasulullah sebagai bekal dalam 

menuntut ilmu dan membina akhlak yang baik di 

kehidupanmu yang telah diajarkan oleh gurumu. 

 
Tercantum dalam QS. al-Ahzab ayat 21 : 
 

                 

                 

 

Artinya: 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.
1
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Musyaf al-Qur’an Terjemah (Bogor: Nur 

Publishing, 2007), 564. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih 

lagi maha penyayang dan dengan mengucapkan Alhamdulillah 

wasyukurillah  atas segala kerendahan hati peneliti sebagai 

insan akaademis, skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Karno dan 

Ibu Kusriyah yang tidak henti mendoakan, 

membimbing, mendukung, dan membiayai pendidikan 

saya hingga jenjang  sarjana ini.  

2. Untuk saudaraku mas Rifa’i, Ibu Siswati, Ibu Anik, Ibu 

Levi yang turut memberi dukungan dan semangat. 

3. Untuk keponakan saya Fatimatuzzahro yang 

memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan sampai 

sarjana dan adek Muhammad Nawwaf Asy-syarif yang 

selalu memberi canda tawa. 

4. Untuk dosen pembimbing saya Ibu Mulyaningrum 

Lestari M,Pd yang selalu sabar dalam membimbing dan 

memberi pengarahan untuk menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Segenap Guru, karyawan dan siswa siswi MTs 

Ma’rifatul Ulum yang telah memberi izin penelitian  

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

6. Untuk seorang yang selalu membantu dan memotivasi 

saya supaya segera menyelesaikan skripsi ini yang 

bernama Qurrotul A’yun saya ucapkan terimakasih. 

7. Segenap teman – teman kelas N-PAI yang selalu 

membuat suasana perkuliahan menjadi ceria dan tidak 

membosankan.  

8. Segenap teman – teman KKN-IK di MA Walisongo 

Pecangaan Jepara, terimakasih telah memberi 

pengalaman yang mengesakan.  

Semoga segala kebaikan, keberkahan, kesehatan dan 

keselamatan selalu menyelimuti kalian, semoga kita senantiasa 

dalam rahmat, hidayah, serta lindungan-Nya. Aamiin ya Rabbal 

Aalaamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memnuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Tarbiyah 

dalam program studi Pendidikan Agama Islam. 

 Iringan sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan 

kepada baginda Rasulullah SWT beserta keluarga, sahabat serta 

pengikutnya yang senantiasa setia atas jasa dan perjuangan 

besar beliau, sehingga peneliti dapat menikamti percikan cahaya 

pengetahuan keislaman serta selalu peneliti nanti-nantikan 

syafaatnya di hari kiamat kelak. 

 Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu 

peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih 

yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

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

Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan 

penulisan skripsi. 

3. Mulyaningrum Lestari M,Pd selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah sabar membantu membimbing dan 

mengarahkankandalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Agma Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf pengajaran di IAIN Kudus yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi belajar 

sampai penyelesaian studi. 

6. Kepala Sekolah, guru akidah akhlak, beserta pegawai MTS 

NU Ma’rifatul Ulum Kaliwungu Kudus yang memberikan 
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kesempatan untu membantu proses pengumpulan data 

penelitian skripsi. 

7. Kedua orangtua saya orang tua saya Bapak Karno dan Ibu 

Kusriyah yang tidak henti mendoakan, membimbing, 

mendukung, dan membiayai pendidikan saya hingga jenjang  

sarjana ini. 

8. Teman-teman seperjuangan saya kelas N-PAI angkatan 

2016. 

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

 Atas segala bentuk bantuan yang telah di berikan, 

peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya 

dan semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala yang 

melimpah ganda dari Allah SWT. Akhirnya peneliti menyadari 

bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran di harapkan menjadi 

bahan pertimbangan dan masukan untuk penulisan karya 

selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat diambil 

manfaat dan kebaikannya. Aamiin. 

Kudus,10 September 2021 

Penulis, 

   

   

    

    

Muhammad Ilham Ro’iz 

NIM. 1610110531 


