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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 

Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala keagungan dan kebesaran-

Nya, segala puji syukur hanya tercurahkan kepada-Nya yang telah melimpahkan 

rahmat taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tidak lupa 

penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan 

semoga penulis mendapat Syafaatnya di hari kiamat nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) 

Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan 

terima kasih kepada : 

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

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN 

Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Yuliyatun, S.Ag, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi pengarahan dan 

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM. selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali penulis 

berbagai ilmu Agama dan pengetahuan yang Insyaallah akan bermanfaat 

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. 

6. Drs. H. Achmad Syafiq, S.Pd.I, MM. selaku kepala Madrasah MA 

“Mazro’atul Huda” Wonorenggo Demak yang telah memberikan ijin 

penelitian untuk skripsi ini.  
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7. Drs. H. Talkhis C. Noor, M.Pd.I. selaku pendidik mata pelajaran Akidah Akhlak 

di MA “Mazro’atul Huda” Wonorenggo Demak yang telah memberikan 

bimbingan dan bantuan yang luar biasa kepada penulis berupa informasi dan 

data terkait penyusunan skripsi ini. 

8. Para pendidik dan karyawan di MA “Mazro’atul Huda”  Wonorenggo Demak 

yang telah memberikan bantuan dan pelayanan data yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Ayah, Ibunda dan keluarga tercinta yang secara langsung maupun tidak telah 

membantu baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini. 

10. Para sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT meridhoi pengorbanan beliau tersebut di atas dan 

memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca 

yang budiman pada umumnya. 

 

      Kudus, 11 Desember 2015 

Penulis 

 

 

 

Iis Afriyanti 

       NIM: 111004  

 

 

 

 

 

 


