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MOTTO

               
      

Artinya: ”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran,

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”(QS. An-Nahl: 78).1

             
              
      

Artinya: “Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu? Dan kami
Telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang memberatkan
punggungmu? Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, Karena
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyiroh, 1-8). 2

1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro,
Bandung, 2010, hlm. 275

2Ibid, hlm.596.
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PERSEMBAHAN
Bismillaahirrohmaanirrohiim, saya persembahkan karya ilmiah ini dengan tulus

dan ikhlas kepada:

Bapak dan ibu tercinta, Bapak Djasimun dan ibu Sriyani dan
dengan lantunan doa-doanya yang mampu memberikan support

dan kekuatan dalam seluruh perjalanan langkahku dalam
menimba ilmu serta menjadi orang tua kebanggaan dalam

hidupku. Kasih sayangmu selalu mengalir untukku. Dan do’a
restumu dengan tulus ikhlas menjadi penyejuk serta petunjuk
langkahku menuju Ridlo Rab-Ku untuk mencapai cita-cita.

Syukron Katsiron.....

Kakak-kakakku (mas Anto, mas Saiful, Mas Roni, Mbk tian,
Mbk setyo, Mbk Rosi) dan adikku tersayang (dek Ftria) yang
selalu memberi semangat dengan tiada henti dan senantiasa

mewarnai kehidupanku. Serta keponakan tante tercinta (kakak
Asa, dek putri, dek Fifi, dek Adel). Tanpa kalian, hidupku

terasa hampa.

Keluarga besar sekolah Roudlotul Athfal (RA) Muslimat NU
Hidayatul Athfal Jati Wetan Jati Kudus yang telah bersedia
saya teliti dan mau menjalin kerjasama sehingga saya dapat

menyelesaikan tugas akhir saya.

Kepada beliau ibu Taranindya Zulhi Amalia, M. Pd, selaku
dosen pembimbing saya. Yang senantiasa memberikan

bimbingan dan arahan kepada saya, sehingga karya ilmiah ini
dapat terselesaikan.

Sahabat-sahabatku yang sedang menuntut ilmu di kudus,
semarang dan jogjakarta khususnya pandawi dwi tara (kak

evi, mbkbro hani’am, kak upik, simqo rosya), sahabat pondok
salafiyah Kajen (budhe ita, titis, mbok hid, bibik imro’, nduk
arum) yang selalu memberikan support. Semoga persahabatan

kita untuk selamanya.....
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Teman-teman seperjuanganku keluarga besarku “Tarbiyah
kelas D (Mushonnief dan Mushonniefah) ‘’2011” yang selalu

memberi semangat dan keceriaan mewarnai kelas selama 4
tahun ini. Banyak cerita dan kenangan yang takkan

terlupakan dalam hidupku. Semoga kita bisa menjadi keluarga
untuk selamanya.....

Keluarga besar PAC IPNU-IPPNU kec Jati kab Kudus, yang
selalu mendo’akan dan mensupportku. Yang selalu memberikan
cerita dan memberikan warna di kehidupanku. Semoga di satu

periode ini menjadi awal menjalin kekeluargaan untuk
selamanya...

Teman seperjuangan KKN posko 2 desa Bologarang.
Walaupun kita berkumpul hanya 1 bulan, aku berharap kita

bisa menjaga kekompakan untuk selamanya....

Kepada dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Kudus yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya.

Pembaca budiman sekalian.
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Shalawat ma’assalam senantiasa penulis lantunkan kepada Baginda Nabi

Muhammad SAW, sang inspirator umat Islam yang telah membawa kegelapan

menuju cahaya terang benderang yaitu addinul Islam.

Rasa bahagia mewarnai seluruh sanubari karena dalam penyusunan skripsi

ini banyak pihak yang dengan tulus telah memberi bantuan dan dukungan. Untuk

itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan

yang tulus kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. S.I. selaku ketua STAIN Kudus yang telah

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H. Kisbiyanto, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN
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3. Ibu Taranindya Zulhi Amalia, M. Pd, Selaku pembimbing skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan pengarahan sekaligus

pencerahan dalam bimbingan yang begitu berkualitas dengan kedalaman ilmu

yang beliau miliki.

4. Hj. Azizah, S. Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus beserta segenap karyawannya yang telah memberikan

izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
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berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan
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