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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

مبسم اهلل الرحمن الرحي  

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan 

Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Iringan sholawat dan salam 

semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan  beliau Nabi Agung Muhammad SAW 

yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, 

dan pengikutnya yang setia. Berkat karunia dan Ridho-Nya jualah penulis  dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) 

dalam ilmu Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Hubungan Gaya Mengajar 

Guru Proaktif Terhadap Sikap Terbuka Siswa pada Mata Pelajaran PAI di 

SMA 1 Bae Kudus” Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, arahan, dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si selaku Ketua STAIN Kudus. 

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

Kudus. 

3. Ida Vera Sophya M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini 

4. Hj. Azizah, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus beserta segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Supriyono, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala SMA 1 Bae Kudus, yang telah 

berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan di 

lembaga yang beliau pimpin. 

6. Para Dosen atau Staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Bapak Hadliri dan Ibu Sulasah (Almarhumah) tercinta beserta seluruh 

keluargaku yang tak bosan-bosannya memberikan dukungan baik moril 

maupun materil serta orang terdekatsaya yang selalu memberi kasih sayang 

dan semangat serta do’anya. 

8. Teman-temanku Tarbiyah kelas i dan teman- teman KKN kelompok 29yang 

selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studiku dan yang selalu 

memberikan dukungan dan do’anya supaya cepat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

9. Semua rekan-rekanita dimanapun berada yang senantiasa mendukung dan 

memberikan inspirasi bagi saya. 

10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan baik fisik maupun psikis, yang membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya konstruktif selalu 

penulis nantikan demi perbaikan di masa-masa mendatang. Harapan dari penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca umumnya. Amiin…. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

 

   Kudus, 14 Desember 2015 
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