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MOTTO

ِدۡلُھم بِ ٱۡلَمۡوِعظَِةٱۡلَحَسنَةِۖ وَ ٱۡلِحۡكَمةِ إِلَٰى َسبِیِل َربَِّك بِ ٱۡدعُ  ِھَي ٱلَّتِيَوَجٰ

١٢٥ٱۡلُمۡھتَِدینَ َوُھَو أَۡعلَُم بِ ۦأَۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُھَو أَۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِھِ 

“Serulah(Manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan

hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu,

dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jala-

Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang

mendapat petunjuk”

(QS. An-Nahl ayat 125)1

1Al-Qur’an surat An-Nahl, Ayat 125, Al-Qur’an dan Terjemahannya, kementrian Agama
RI , 2012, Hlm.383
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laksana pelita hati dalam kegelapan.

 Adik tersayang (Adib Almagfuri dan Jamalul Insan) yang senantiasa

memberikan semangat dan doa dalam proses pembuatan skripsi ini.

 Guru, Dosen serta almamater tersayangku STAIN Kudus.

 Kakak Ainul Yaqin yang selalu mensupport, mendoakan dan

menasehatiku untuk selalu sabar dalam segala hal.

 Teman kecilku M Abror, M Abidin, 18 tahun pertemanan kita. Terima

kasih atas riwa-riwi bersamanya.

 Keluarga besar kelas f tarbiyah stain Kudus khususnya angkatan 2012.

Terima kasih atas kebersamaan kalian mengukir cerita dalam hidupku.

Kakak Ketiga Abror G0ndrong, Mbah yai Najih, Kakak Pertama Abidin

Sundong, Kakak Kedua Zuli, Ahwani, Ibnu, Fuad, Ibriza, Mahfud, Ida,

Ulfa, Devi,Tante Uli dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu.

 Teman seangkatan, seperjuangan, sependeritaan, kelas F-Cezz.

Kekonyolan kalian tak terlupakan. Abror Gondrong, AbidinSundong,

Najih.

 Teman KKN posko 11 Desa Serut Sadang, Winong Pati. Pak

Kordes(yusuf), Kak Hisyam, Ken Arok, Joko, Zawawi, Kak Iza, Kak Umi,

Dalila, layla, Icha, Arina, Kakak zum, Kakak Erna, Kakak Esti, Kakak

Diyah.

 Teman ponpes Annur Jekulo Kudus. Kak Wahid, kak Jaiz, kak Abror.

 Semua adik-adikku MA NU Nurul Ulum, MTs NU Matholiul Falah dan

SDN 03Kandangmas.

 Dan semua pihak yang mendukungku.



vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih,

tercurahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq, serta

inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi.

Dan tidak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada Sang

Revolusioner Baginda Nabi agung Muhammad SAW yang dengan keteladan,

keberanian, dan kesabarannya membawa risalah Islamiyyah yang sampai sekarang

telah mengangkat derajat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin berhasil tanpa

adanya dukungan dan saran dari berbagai pihak. Sehingga penulis mengucapkan

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

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

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, selaku ketua jurusan Tarbiyah STAIN Kudus

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan penulisan skripsi.

3. Setyoningsih, S.Pd, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan

skripsi.

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi.

5. Para dosen atau staf pengajar dilingkungan STAIN Kudus yang membekali

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. H. M. Jazuli, S.Ag, MH, selaku kepala MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus

yang telah memberikan izin penelitian selama penyusunan skripsi.

7. Seluruh dewan guru MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini.



viii
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