
i 

 

UPAYA ISLAMIC BOARDING SCHOOL DARUL ILMI DALAM 

PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 

DEMAK 

S K R I P S I 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Tarbiyah 

 

Oleh:  

ALIF LAILY MUQTASIDAH 

31501602342  

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2020 



ii 

 

Semarang, 09 September 2020 

Nama  : Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd. 

Alamat  : Jl. Padi Selatan 1, Gebangsari, Genuk, Kota Semarang 

Lampiran : 3 (tiga) Exemplar 

Hal  : Naskah Skripsi 

NOTA PEMBIMBING 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

    Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

    di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara: 

Nama  : Alif Laily Muqtasidah 

NIM  : 31501602342 

Judul  : UPAYA ISLAMIC BOARDING SCHOOL DARUL ILMI DALAM         

PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI MADRASAH ALIYAH 

NEGERI (MAN) DEMAK 

Mohon dapar dimonaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Dosen Pembimbing, 

 

 

Ahmad Muflihin, S.Pd.I.,M.Pd. 

NIDN : 0612049002  
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MOTTO 

 

(46ُِّهْمّبَِخاِلَصٍةِذْكَرىّالدَّاِرّ)صّ:ّااَْخلَْصناِن ّ  

“Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang 

tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat”  

(QS. Sad : 46) 
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DEKLARASI 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang diajukan. 

3. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. 

 

Semarang, 09 September 2020 

Penulis 

 

Alif Laily Muqtasidah 

31501602342 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Alhamdulillahirabbil’aalamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh 

alam atas segala limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ‘Upaya Islamic Boarding School 

dalam Pembinaan Akhlak Santri di MAN Demak’ dengan lancar. Shalawat beserta 

salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada hamba Allah yang santun 

kepribadiannya, yang lembut budi pekertinya serta penuh dengan kesederhanaan di 

dalam hidupnya. Beliau adalah baginda besar Muhammad SAW, nuuril huda, syamsid 

dhuha, badridduja Rasulillah SAW. semoga kita tercatat sebagai ummat nabi 

Muhammad SAW kelak di hari akhir nanti. Aamiin  

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi 

pada program strata satu (S1) program studi Pendidikan Agma Islam jurusan Tarbiyah 

Fakultas Agma Islam UNISSULA guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 

Penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, hal 

ini disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Sangat besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat khsusunya bagi penulis 

sendiri dan umumnya bagi seluruh manusia. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini 

penulis banyak mendapat dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. 



vii 

 

Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam penyelesaian kepenulisan skripsi ini, secara rinci penulis sampaikan terimakasih 

kepada : 

1. Pae (Bapak Slamet) tercinta, tersayang dan yang tak pernah tergantikan, yang 

senantiasa memberikan kasih sayangnya tanpa batas, yang selalu membela dan 

melindungi, yang selalu memberi motivasi, yang sering meneteskan air mata di 

dalam sujudnya, yang tak pernah putus mendoakan, yang selalu bekerja keras 

untuk memenuhi kehidupan, yang selalu marah jika penulis bangun kesiangan, 

dan yang selalu penulis bebani selama ini, tanpa beliau mungkin penulis tidak 

akan pernah dapat merasakan bangku kuliah seperti apa. 

2. Mae (Ibu Muanah) tercinta, tersayang, dan yang tak pernah tergantikan, yang 

selalu membela, yang selalu ada untuk menampung keluh kesah penulis, yang 

selalu mendengarkan curhatan penulis, dari masalah teman, cowok,  organisasi 

dan semuanya beliaulah yang paling mengerti, yang selalu membantu Pae 

memenuhi beban kehidupan, sudah bisa penulis pastikan, penulis tidak akan 

bisa sekuat ini tanpa adanya beliau disisi penulis. 

3. Dek Abin (M. Thoriq Awabin) adik kecil yang sekarang sudah beranjak 

dewasa, yang menjadi korban atas kegagalan penulis dalam meraih sebuah cita, 

yang memasang dada lebar-lebar untuk melindungi penulis, yang terus 

berusaha belajar memperbaiki kehidupan, yang selalu menjadi terdepan 
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disetiap dia berada, yang banyak memberikan motivasi untuk kebangkitan 

penulis dan yang selalu penulis banggakan disetiap detiknya. 

4. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor UNISSULA 

5. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA 

6. Bapak Toha Makhsun, M.Pd.I selaku ketua jurusan Tarbiyah Fakultas Agama 

Islam UNISSULA 

7. Bapak Susiyanto, M.Ag selaku wali dosen penulis selama menjadi mahasiswa 

di Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah UNISSULA 

8. Bapak Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, yang telah banyak mencurahkan tenaga, pikiran, yang 

selalu memberikan motivasi dan selalu memantau progres penulisan skripsi, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Bapak Moh. Farhan, S.Pd.I., S.Hum., M.Pd yang telah mengarahkan penulis 

untuk memilih kampus hebat yaitu Universitas tercinta ini khususnya jurusan 

Tarbiyah yang penulis selalu banggakan. 

10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal ilmu, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Bapak Faozan Cahyani, S.Ud., AH selaku pengasuh Islamic Boarding School 

Darul llmi MAN Demak dan seluruh civitas akademika Madrasah Aliyah 

Negeri Demak. 
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12. Bapak Muhamad Dikron, S.Ud selaku pengasuh Boarding School Darul Ilmi 

13. Terkhusus Chasanah sahabat seperjuangan yang sangat membantu penulis 

dalam kehidupan maupun untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu ada 

disetiap penulis sedih maupun bahagia, yang selalu mengantar penulis untuk 

penelitian, yang selalu berjuang dan mengalah, yang selalu membantu penulis 

dalam menyelesaikan masalah perkuliahan dan banyak pembelajaran yang 

penulis ambil dari berbagai cerita kehidupan. 

14. Sahabat-sahabat Al Munawwaroh mbak Anita Inayatus Sholihah (Mbak Nitul) 

yang selalu memberikan teguran dan masukan, Bu Yeni Anggraini yang selalu 

memberikan motivasi dan yang selalu dewasa, mbak Armia Nur Harisa sebagai 

teman sharing mengenai organisasi, mbak Rina Nur Sa’adah yang selalu 

membantu penulis, mbak Faiqotul Inayah (Onkes) yang selalu mengerti 

masalah cinta dan selalu berusaha mengalah dengan keegoisan penulis. 

15. Sahabat-sahabat Daarut Tauhiid peduli (dtpeduli) khususnya cabang Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari 

keluraga dtpeduli, yang telah memberikan begitu banyak pengalaman yang 

sangat luar biasa, dan memberikan kelancaran untuk penulis dalam 

menyelesaikan kuliah. 

16. Keluarga Tarbiyah angakatan 2016 teman seperjuangan dalam perkuliahan, 

yang paling keren diantara yang lain. 
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17. Sahabat-sahabati PMII Komisariat Sultan Agung Semarang yang telah 

memberikan banyak ilmu dan pengalaman. 

18. Sahabat Racana Sultan Agung yang telah mendidik dengan penuh tanggung 

jawab, yang memberi bekal dan pengalaman yang sangat luar biasa. 

19. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI) 

periode 2017-2019 yang telah banyak memberikan pengetahuan dan 

pengalaman. 

20. Staff Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) BEM FAI 

UNISSULA periode 2018/2019 yang telah berdedikasi untuk menjalankan 

program kerja dengan sangat luar biasa, penulis sangat bangga. 

21. Teman-teman paduan suara Fakultas Agama Islam Shoutina Choir yang telah 

banyak mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengikuti perlombaan 

di Universitas. 

22. Semua pihak yang secara tidak langsung yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang berlipat ganda terhadap 

semua pihak yang membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, 

yang disebabkan karena keterbatasan penulis.  Untuk itu kiranya pembaca dapat 

memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. 
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Semarang, 09 September 2020 

 Penulis 

 

Alif Laily Muqtasidah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


