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MOTTO 

 

                    

                     

                

 
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatillah Rasul-Nya, 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 

(An-Nisa: 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 
 

Seraya memohon Ridha Allah SWT dan Syafa‟at Rasulullah 

SAW dengan tulus dan ikhlas, saya persembahkan skripsi ini kepada: 

1. Teruntuk diri saya sendiri, karena dengan di hasilkannya 

skripsi ini saya merasa selama proses pembuatannya telah 

mendapatkan tambahan ilmu serta pengalaman yang luar 

biasa. 

2. Teruntuk kedua orang tuaku yang teramat kusayangi dan 

kucintai. Bapak Sugiyanto serta Ibu Sri Watipah yang tak 

henti-hentinya mengalirkan do‟a serta semangat kepada buah 

hatinya yang nakal ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada 

di bawah lindungan rahmat Allah SWT dan apa yang kalian 

impikan segera terkabul. Sehat selalu Bapak dan Ibu, do‟akan 

putrimu ini sukses agar dapat membuat Bapak dan Ibu 

bangga.  

3. Teruntuk adekku tercinta Siti Nur Khasanah yang selalu 

memberiku semangat di kala jenuh serta patah sedang 

melandaku. Maafkan kakakmu ini yang sering jail dan nakal. 

Sehat terus ya Dek, mari kita sama-sama membanggakan 

kedua orang tua kita.  

4. Teruntuk kakakku Ahmad Taufik yang selalu memberiku 

motivasi dan suntikan semangat untuk terus berusaha 

kembali. Maafkan adekmu ini yang sering jail dan nakal. 

Semoga selalu bahagia di bawah lindungan Sang Maha 

Kuasa.  

5. Teruntuk kyai dan teman-teman yang tanpa lelah untuk 

senantiasa mendo‟akan, memberikan dukungan berupa kasih 

sayang, dukungan finansial, serta nasihat yang sangat 

berharga, tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa. 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 
Alhamdulillahi Rabbil „alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang selalu melimpah Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya 

sehingga dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Strata Satu 

(S1) peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan 

Peserta Didik Di MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati Tahun 

Pelajaran 2021”. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi 

kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan 

terlimpah kepada umat Islam seluruhnya, mudah-mudahan kita 

mendapat syafa‟atnya di Yaumul kiamat nanti. Amiinn.  

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Teriring ucapan terimakasih dan 

penghargaan yang tulus kepada yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, 

peneliti menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan 

terimakasih kepada: 

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 

IAIN Kudus. 

3. Dr. Fifi Nofiaturrahmah, M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Semua Bapak/Ibu Dosen Progam Pendidikan Agama Islam 

IAIN Kudus, yang telah membekali berbagai pengetahuan, 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M. Ag selaku kepala perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi. 

6. Bapak Saiful Islam, M. Pd selaku kepala madrasah MTs 

Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati yang telah memberikan 

dan peluang untuk melaksanakan penelitian di Madrasah 

tersebut. 

7. Semua Bapak/Ibu guru serta peserta didik MTs Abadiyah 

Kuryokalangan Gabus Pati yang telah membantu peneliti 

untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. 
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8. Semua Bapak/Ibu guru dari Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang telah menyalurkan ilmu 

sehingga peneliti mampu menyerap ilmu dan pengalaman 

dari berbagai aspek. 

9. Bapak dan Ibu tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu 

memberikan do‟a dan dukungan setiap saat, kapan pun dan 

dimanapun. 

10. Teruntuk diriku sendiri yang telah berusaha dengan sangat 

keras. Terimakasih atas kerja samanya selama ini dan 

maafkan aku yang terlalu banyak memforsir diri dan 

kurangnya disiplin diri. 

11. Sahabat Alay ku yang teramat ku sayangi. Dari sahabat, 

saudara, bahkan teman curhat di kos. Terimakasih karena 

selalu bersedia menjadi tepat curhatku dan teman 

seperjuanganku. Zumma arseta, Atun Comarun, Bang Ilul, 

dan Anis kalianlah yang terbaik dan terima kasih telah 

mendukung ku selama ini.   

12. Teruntuk teman-teman saya yang ku sayangi Icak, Nailis, 

Hilyah, Asnaul, Taufik, Rozak, dan juga keluarga PAI-C 

angkatan 2016 yang mau bersama-sama mendoakan dan 

memberi dukungan setiap saat, dalam menyelesaikan tugas 

ini. 

13. Semua perangkat yang memudahkan saya mengerjakan 

skripsi, leptop Asus, Flashdisk Thoshiba 16gb, Smart Phone 

VIVO Y30. 

14. Keluarga di KKN MTs N 4 Demak Jatisono, terima kasih 

untuk kalian. Selama dua bulan telah mengajarkanku 

bagaimana hidup mandiri.  

15. Almamater IAIN Kudus 

16. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. 

Atas segala jasa, bantuan, dan bimbingan serta arahan dari beliau 

di atas, peneliti hanya bisa memanjatkan do‟a atas segala jasa dan 

kebaikannya, karena peneliti merasa memiliki banyak sekali hutang 

budi yang tidak mampu membalasnya. Semoga Allah SWT membalas 

semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik pembalasan, serta 

mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka dalam 

mengarungi “samudra” kehidupan yang fana‟ ini. 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh karenanya kritik 

dan saran yang sifatnya membangun selalu peneliti nantikan demi 

perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat 
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bagi peneliti lain, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara pada 

khususnya pembaca pada umumnya. 

 

 

Kudus, 18 Oktober 2021 

Peneliti 

 

 

 

 

Siti Noviya Rohmah 

NIM : 1610110101 

 


