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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  : Muftihatul Karimah    

NIM  : 31501602403 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: 

Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Broken Home (Studi Kasus di Desa Jembangan 

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati) 

Merupakan hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak 

melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya 

ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan 

tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Semarang, 21 September 2020 

 

Muftihatul Karimah 

NIM. 31501602403 
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NOTPEMBIMBING 

Semarang, 21 September 2020 

Nama  : Hidayatus Sholihah, S. Pd. I, M. Pd., M. Ed. 

Alamat  : Perum Kopri, Jl. Bayu Prasetyo Timur II, No. 28 Rt 01 Rw 07, 

Bangetayu, Genuk, Semarang 

Lamp  : 2 (dua) eksemplar 

Hal  : Naskah Skripsi 

NOTA PEMBIMBING 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  

Di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

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

Nama  : Muftihatul Karimah 

NIM  : 31501602403 

Judul   : Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Broken Home (Studi Kasus di 

Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati) 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian nota pembimbing ini kami buat, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Dosen Pembimbing 
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MOTTO 

 
َٰٓ ۟ا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَبًرا َوقُىدَُهب ٱلنَّبُس َوٱْلِحَجبَرةُ َعلَْيَهب َملَ  أَيَُّهب ٱلَِّذيَن َءاَمنُى۟ا قُىَٰٓ

َٰٓ ئَِكةٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ يَ 

َ َمبَٰٓ أََمَزهُ ْم َويَْفعَلُىَن َمب يُْؤَمُزون )التحزيم:٦(   يَْعُصىَن ٱَّللَّ

Artinya :    “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S At-

Tahrim : 6) 
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HALAMAN DEKLARASI 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan dengan ini 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain. 

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

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3. Seluruh isi di dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis. 

 

Semarang,    2020 

Penulis 

 

Muftihatul  Karimah 
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KATA PENGANTAR 

      Alhamdulillah segala puji dan syukur semoga tercurahkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah mencurahkan segala taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dan 

kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa adanya 

banyak halangan. 

      Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhamad 

SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Skripsi dengan judul 

“Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Broken Home Studi Kasus di Desa Jembangan 

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir (S1) Program Studi Fakultas Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah UNISSULA Semarang. Yang dapat menyelesaikan berkat 

bantuan baik berupa pikiran tenaga dari berbagai pihak. 

      Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi metodologi, analisis, isi, maupun bahasanya. Untuk itu segala saran dan 

kritik yang konstruktif dari semua pihak selalu diharapkan dan diterima dengan 

senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. 

      Kepada semua yang telah membantu kelancaran penulis skripsi ini, penulis 

menyampaikan terima kasih secara tulus, khususnya kepada : 

1. Orang tuaku tercinta Bapak Amin Musthofa dan Ibu Kholisoh yang senantiasa 

mendoakan, memotivasi, serta memberikan dukungan tak terhingga baik 
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secara moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. 

2. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang.  

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

Islam Universitas Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Toha Makhsun, S. Pd. I., selaku ketua jurusan Tarbiyah Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Dr.Susiyanto, S. E., M. Ag selaku dosen wali yang selalu mencurahkan 

tenaga dan pikiran serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu, sehingga 

dapat meraih gelar sarjana. 

6. Ibu Hidayatus Sholihah, S. Pd. I., M. Pd., M. Ed. selaku pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya, tenaga serta pikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.   

7. KH. Imam Sya’roni dan Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafi selaku pengasuh  

Pesantren Putri As-Sa’adah yang tak mengenal lelah dalam membimbing 

kami untuk memperdalam ilmu Agama.  
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8. Sarekat desa Jembangan, Ibu-ibu , dan adik-adik Desa Jembangan yang telah 

bersedia membantu peneliti dalam wawancara dan observasi pengambilan 

data penelitian. 

9. Masku tersayang M. syaiful Mu’alim yang telah mendukung dan memotivasi 

saya serta selalu mengisi hari-hariku dengan indah. 

10. Teruntuk sahabat tercinta Ela, Ali, Ida, Laili, Laras yang selalu mendengarkan 

suara hatiku dan selalu memberikan motivasi kepada penulis . 

11. Adik-adikku tercinta kamar al-Khusna Faza dan fitri yang selalu 

menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis. 

12. Sahabat angkatan 2016 di Pesantren Putri Assaadah, terkhusus Nana, Ria, 

Naila, Amel yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi serta 

berjuang bersama baik suka maupun duka. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan Mita, dan Ayu yang selalu saling memberikan 

semangat satu sama lain.  

14. Teman-teman satu angkatan Tarbiyah 2016, terkhusus kelas B yang tidak 

dapat peneliti sebutkan satu persatu yang senasib dan seperjuangan. 

15. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan do’a, dukungan dan 

motivasi kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 
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      Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari yang 

diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang kontruktif senantiasa penulis 

harapan demi sempurnanya skripsi ini. 

      Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan 

para pembaca pada umumnya. 

Semarang, 21 September 2020 

 

Penulis 

 

Muftihatul Karimah 
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