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MOTTO 

 

                           

                     

“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
  Al Qur’an Al Karim dan terjemahannya Departemen Agama RI, 1996, Karya Toha 

Putra Semarang, hlm. 196 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Tiada daya dan upaya serta kekuatan melainkan atas kehendak 

Allah Ahkamul Hakimin. Sholawat serta salam senantiasa 

tersanjungkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW. Syafiul 

Ummah. 

Izinkanlah karya sederhana ini teruntuk mereka yang berarti di 

kehidupanku. Skripsi ini ku persembahkan kepada: 

1. Terkhusus kedua orang tuaku, malaikat yang dikirimkan Allah 

SWT untuk senantiasa menjagaku, Bapak Adi Sukirjo dan Ibu 

Masri’ah, S.Pd.I., yang telah mengukir jiwa raga, menyayangi, 

serta berkorban membesarkanku, teriring doa semoga Ridho-Mu 

senantiasa menyertaiku dalam mengarungi bahtera kehidupanku 

Dunyan Wa Ukhron. 

2. Semua keluarga tercintaku kakakku M. Fauzul Wakhid beserta 

Istri, Tsanil Anwar Faiz beserta Istri, dan Ahmad Farikhul Afif, 

adikku M. Khoirul Falah, Faza Nuril Ulya Khoirina, Fadlila 

Nuriyas Salma, Febrian Akmal dan Febriana Kamila terimakasih 

atas segala perhatian, dukungan, semangat dan pelajaran hidup 

yang paling berharga yang kalian berikan. 

3. Adik sepupuku Nurul Afifah beserta keluarga yang senantiasa 

membantuku siap sedia kapanpun saat aku butuh bantuan, 

terimakasih atas segala bantuan dan waktunya untukku. 

4. Untuk seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku dan 

menjadi imamku terimakasih atas doa, bantuan serta 

dukungannya yang selalu ada untukku. 

5. Guru-guruku terimakasih atas ilmu dan doa yang telah diberikan. 

6. Teman-teman STAIN Kudus, khususnya keluarga L PAI STAIN 

Kudus angkatan 2013 teman senasib seperjuangan yang selalu 

menemani langkahku dalam mencari ilmu, yang selalu berbagi 
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pengalaman, berbagi ilmu terimakasih atas kebersamaannya 

selama ini. 

7. The Big Family Yanaabii’ul Qur’an Sambeng Karangmalang, 

khususnya Romo KH Ma’shum AK beserta Ibu Nyai Hj. Siti Azzah 

Zahra Ma’shum yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan 

restu kepadaku, serta seluruh dewan guru, murobbi, karyawan 

dan juga para santri di PTPA Yanaabii’ul Qur’an yang telah 

memberikan dukungan, semangat, doa dan keceriaan, terimakasih 

atas segalanya. 

8. Teman-teman PPL di MTs NU Matholi’ul Huda Bakalan Krapyak 

Kudus 

9. Teman-teman KKN angkatan 39 kelompok 47 di Desa Candi 

Todanan Blora yang telah menemani selama 40 hari, terimakasih 

atas pengalaman dan pelajaran yang sudah diberikan. 

10. Almamater STAIN Kudus, tempatku menimba ilmu. 

Dengan segala pengorbanan, bantuan, motivasi, dan support 

mereka senantiasa ku mohonkan Ridho-Nya dalam setiap langkahku. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya, sehingga dalam kesempatan ini peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Strategi Guru Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa dengan Menggunakan Coping Skill pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTs NU Hasyim Asy’ari 2 Kudus tahun pelajaran 

2017/2018” disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

strata 1 (S1) pada STAIN Kudus. 

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Baginda 

Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh alam, 

sebagai pembawa risalah yang mulia untuk menuntun ummatnya ke jalan yang 

benar dan yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesikan dan terealisasikan. Suatu kehormatan dan dengan segala kerendahan 

hati penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. Mundzakir, M.Ag., selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

3. Ahmad Falah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi PAI STAIN Kudus. 

4. Ibu Farida, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran utuk memberikan bimbingan dan pengaraham 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiyana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 



 


