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MOTTO 

 

Romo KH. Abdul Karim Lirboyo berkata : 

 

“Jika ada orang yang membanggakan harta dan leluhur (nasab), maka 

kebanggaan kami adalah ilmu dan adab (Akhlak)”.1 

 

  

 
1  KH. Abdul Karim, “Catatan Pentingnya Ilmu & Adab, Ditulis Dalam Kitab 

Syarhul Hikam,” t.t. 
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PERSEMBAHAN 

Sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT. Aku bersujud dihadapan-

Mu Ya Allah. Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di 

penghujung awal perjuanganku. Dalam setiap detik, menit, jam, kulalui tanpa 

letih dalam proses perjuangan ini untuk membanggakan kedua orang tuaku 

dan orang-orang yang menyayangiku. 

Dengan rasa tersanjung karya Skripsi ini aku persembahkan: 

1. Kepada ayahanda Sulyanto dan ibunda tercinta Maryati yang selalu 

mendidik dan mencurahkan kasih sayang sepanjang masa serta selalu 

memotivasi, memberikan dukungan serta mendoakan disetiap 

langkahku sehingga Alhamdulillah syukur tiada henti saya curahkan 

kepada Sang Maha Pencipta yang pada akhirnya saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kepada Kiai-kiaiku, Para Masyayikh khususnya Masyayikh Pondok 

Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur yang dengan tulus telah 

mendidik dan membimbingku, kepada guru-guruku yang selalu 

memberikan ilmu dan bimbinganya pada kami. 

3. Kepada segenap Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, 

Mustahiqqin Autad Lirboyo, Keluarga Besar Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’ien Kampar Riau. 

4. Kepada saudara dan keluargaku adek-adek yang tercinta Vilia Lolita 

Sari, M. Zidane Al-Bukhori yang selalu memberikan do’a dan 
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supportnya kepadaku disetiap langkah menuju jalan meraih gelar 

sarjana ini. 

5. Kepada seluruh sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat 

untuk segera menyelesaikan karya ilmiah  ini. 

6. Kepada teman-teman wisudawan Institut Agama Islam (IAIT) 

Lirboyo Kota Kediri 2021 M. 

7. Kepada teman-teman angkatan AUTAD wisudawan Ma’had Aly 

Lirboyo 2021 M khusunya AUTAD LAMPUNG. 

8. Kepada segenap teman-teman Santri, Pengurus, Pengajar, dan 

Dzuriyyah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Kampar Riau. 
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TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Indonesia Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) 

Lirboyo Kota Kediri adalah sebagai berikut:2 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

‘ Ţ 

B ẓ 

T ‘ 

Th Gh 

J F 

ḥ Q 

Kh K 

D L 

Dh M 

R N 

Z W 

S H 

Sh ´ 

ṣ Y 

ḍ   

 

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya 

dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī,dan 

ū. Bunyi hidup dobel ( vii iphthong) Arab ditransliterasikan dengan 

menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang 

berakhiran Tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai ṣifah (modifier) atau mudāf 

ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai 

mudāf ditransliterasikan dengan “at”. 
 

2  Tim Penyiapan Naskah, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, 

Proposal, dan Skripsi (Kediri: P3M IAIT Kediri, 2018), h. 80. 
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KATA PENGANTAR 

Asslamu’alaikum Wr. Wb.  

Dengan melimpahkan segala puji rasa syukur dan rahmat kehadirat 

Allah SWT., kami memohon mau`unah dan maghfiroh kepada-Nya. Kami 

berlindung kepada Allah SWT. dari keburukan diri kami dan keburukan 

ahwal dan aqwal kami. Sholawat yang bertangkaikan salam berbuahkan 

rahmat semoga  tetap kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad 

SAW. dan para sahabatnya, semoga kelak di hari akhir kita beserta keluarga 

dan keturunan mendapatkan syafa’at-Nya dihari kiamat. Aaamiiin. 

Setelah menempuh proses panjang, dan berkat bantuan berbagai 

pihak, Alhamdulillah, peneliti berhasil menyusun penelitian yang berjudul 

“Strategi Dan Pelaksanaan Pendidikan Akhlak Santri Baru Di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Kampar Riau”. Penelitian ini tersusun 

dari hasil pelaksanaan program kegiatan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat yang harus dilalui setelah melakukan berbagai rangkaian prosedur 

penelitian yang meliputi pembimbingan Skripsi, Observasi, Interview, serta 

pengumpulan dokumen dan data-data yang telah berlangsung selama kurang 

lebih 3-4 bulan, Kesuksesan penelitian ini tentunya tak lepas dari dukungan 

dan arahan berbagai pihak, oleh karenanya rasa terima kasih yang tak 

terhingga penyusun  haturkan kepada: 

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan yang sangat besar serta 

kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

2. KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, selaku Rektor lnstitut Agama Islam 

Tribakti Kediri yang telah memberikan kami kesempatan guna 

melaksanakan tugas penelitian Skripsi ini. 

3. Keluarga, guru-guru dan khususnya kedua Orang tua kami yang selalu 

medoakan dan memotivasi sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi 

ini. 
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4. Bapak M. Arif Khoiruddin, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kota Kediri yang 

telah memfasilitasi kami dalam penyusuna Skripsi ini. 

5. Bapak Dr. A. Jauhar Fuad, M.Pd.., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

mencurahkan waktu serta pikirannya dalam membimbing, memberi 

arahan, wawasan, kritik dan saran guna terlaksana hingga selesainya 

Skripsi ini. 

6. Segenap teman-teman angkatan 2021, teman satu kelompok yang selalu 

menjadikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

Alhamdulillah selama melaksanakan penelitian ini banyak 

mendapatkan bantuan dari pihak eksternal, sehingga dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan 

penelitian masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu kami memohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

melakukan perubahan kearah yang lebih baik di masa mendatang dan kami 

memohon maaf kepada beberapa pihak yang tersangkut paut dalam 

pelaksanaan penelitian ini, baik sengaja maupun tidak disengaja kami 

memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. kami berdo’a dan memohon 

ampun semoga amal baik kita diterima oleh Allah SWT. Aamiin aamiin Ya 

Robbal `Aalamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kediri, 19 September 2021 

 

 

 

 

Agus Joko Purwanto                                          

NIM: 17.01.0.8883 



 

x 

 

 


