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MOTTO 
 

َْْوَجدََْْجدْ َْمنْ   

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh 

pasti berhasil ”. 

 
 

بْ َْعلَىَْسارََْْمنْ   َوَصلَْْالد ر 
 

“Barangsiapa menapaki jalan-Nya akan 

sampai ke tujuan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan memohon ridho Allah SWT serta syafaat Rosulullah SAW 

dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada: 

 

 Bapak dan Ibuku Tercinta, terima kasih atas kasih sayang, cinta, dan 

doanya yang di berikan kepadaku saat penyusunan skripsi ini, beliau 

adalah penyemangat hidupku dari kecil sampi sekarang ini, semoga beliau 

di beri kesehatan dan umur panjang Amiin. 

 Bapak H. Misbakhul Anam selaku Kepala Sekolah  dan Guru tauhid MI 

NU Nurul Haq yang selalu saya repotkan dan mau meluangkan waktunya 

dalam menyelesaikan skripsi saya. 

 Ibu Choriroh selaku Wakakurikulum MI NU Nurul Haq yang mau 

meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi saya. 

 Bapak Drs. H. Masdi, M.Ag Hadi, selaku dosen pembimbing dan Abd 

Kalim M.Pd.I selaku Assisten Dosen Pembimbing yang selalu memberi 

luang waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi saya. 

 Kakak-kakaku Nurul Izzah dan Uswatun Chasanah yang selalu 

menyemangati dan selalu membantu kebutuhan saya. 

 Adik-adikku Muhammad Faizun Ni’am dan Ahmad Rohmatillah yang 

selalu saya banggakan. 

 Teman-Teman Kelas PAI A angkatan 2014 yang selalu susah senang 

bersama dalam mencari ilmu di Kampus tercinta kita 

  Teman-teman King Self yang selalu mendorong dalam menyelesaikan 

skripsi. 

 Teman-teman The Kucluk yang selalu memotivasi dan memberi arahan 

dalam menyelesaikan skripsi. 

 Tak lupa teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu kalian juga 

menyemangat dalam menyusun skripsi.  
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

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

menyelesaikan skripsi ini. yang berjudul “Penanaman Ketauhidan Dari Kitab 

Aqidatul Awam Pada Siswa Kelas VI Di MI Nurul Haq Prambatan Kidul 

Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018” disusun guna memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada IAIN Kudus. Dalam 

penulisan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak-pihak 

yang berkompeten di bidangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. Untuk itu, penulis berterima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir M.Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui 

penuyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd selaku Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus yang 

telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Drs. H. Masdi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Abd Kalim, M.Pd.I selaku assisten pembimbing skripsi yang telah 

mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ahmad Falah, M.Ag selaku ketua prodi Pendidikan Agama Islam IAIN 

Kudus. 

6. Anisa Listiana, M.Ag, Selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus.  

7. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi. 

8. H. Misbakhul Anam S.Pd.I selaku Kepala Sekolah  dan Guru tauhid MI NU 

Nurul Haq yang telah memberikan izin penelitian. 

9. Ibu Choriroh selaku Wakakurikulum MI NU Nurul Haq yang mau 

meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi saya. 
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10. Seluruh Pengurus MI NU Nurul Haq Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus 

yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

11. Ayah dan Ibu serta Saudara-saudaraku yang selalu menyayangi dan 

mengasihiku serta sabar dan ikhlas dalam mendidikku dan memberi 

dukungan baik material dan spiritual yang selalu ingin agar saya menjadi 

yang terbaik, kalian adalah motivasi dalam hidup ini. 

12. Teman-teman PAI kelas A angkatan 2014 yang telah kuanggap sebagai 

keluarga sendiri yang saling menyayangi dan memberi motivasi. 

13.  Teman-temanku, baik itu teman Alumni TBS Kudus, maupun teman kuliah 

angkatan 2014 jurusan tarbiyah, pendidikan agama islam, khususnya kelas A, 

serta teman PPL dan KKN IK yang saya banggakan. 

14. Dan berbagai pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dan saya tidak bisa menyebutkan semuanya, baik bantuan 

moral dan materi maupun yang lainnya. 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dan saran dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga diharapkan ada 

manfaatnya. Aamiin. . .  

 

 

 

 

 


