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Motto Hidup 

 

 

Ambisius untuk mencapai kesuksesan tanpa 

melupakan kehendak Allah. 

Jika Allah berkehendak maka terjadi. 
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Persembahan 

Dengan segala kerendahan hati yang baik sebagai hamba Allah dan insan 

akademis, skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini membuatku bangkit dan terus 

melangkah untuk mencapai harapan dan cita-citaku. 

 Kakak tersayang yang selalu mengorbankan segalanya demi 

kesuksesanku. 

 Teman-teman seperjuangan yang selalu saling mendukung dan ada saat 

suka maupun duka. 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Negeri Kudus tercinta. 

 Dan tak lupa untuk para pembaca yang budiman. 

Ya Allah…. 

Ku haturkan ucapan syukur kepada-Mu 

Engkau telah memberikan orang-orang yang mencintai, mengasihi dan 

menyayangiku dengan setulus hati, karya ini ku persembahkan . 
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Kata Pengantar 

       Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT, atas Ridho dan Rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga 

tetap tercurah kelimpahan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah 

membawa cahaya terang dalan kehidupan kita. Skripsi yang berjudul “Studi 

Analisis Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pelaksanaan Kurikulum  

2013 Tahun Pelajaran 2015/2016 (Studi Kasus Di SDN 05 Klumpit Gebog 

Kudus)” dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) program studi Pendidikan Agama 

Islam jurusan Tarbiyah. 

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, 

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis patut 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

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

2. Bapak Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, Sc selaku ketua jurusan Tarbiyah 

Stain Kudus 

3. Bapak H. Moh. Dzofir M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi 

4. Para dosen dan seluruh staf pengajar di Stain Kudus yang telah mendidik 

dan memberikan motivasi belajar dan penyelesaian studi. 

5. Keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang yang 

sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai 

selesai. 

6. Ibu Tri Podosih, S.Pd.SD selaku kepala SDN 05 Klumpit Gebog Kudus 

yang telah memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian. 

7. Seluruh pendidik dan staf karyawan SDN 05 Klumpit Gebog Kudus yang 

telah mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 

 




