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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 

di- 

Kudus  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi saudara: Ziyadatul Islamiyah, 

NIM: 112012, dengan judul: “Analisis Kesesuaian Penentuan Metode dengan 

Karakteristik Materi Pembelajaran untuk Mengantisipasi Disteachia pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs. Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti 

Pati Tahun Pelajaran 2016-2017”, pada Jurusan Tarbiyah setelah dikoreksi dan 

diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui 

untuk dimunaqosahkan.  

Oleh karena itu, mohon dengan hormat naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

     Kudus, 30 Agustus 2016 

     Hormat kami, 

     Pembimbing 

 

 

Rini Dwi Susanti, M.Ag., M.Pd 

NIP.19740828 200501 2 008  
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MOTTO 

 

                               

                       

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. (QS. An-Nahl: 125) 
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Persembahan 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Bapak Ibuku tercinta, Bapak Kamali dan Ibu Puatim yang dengan tulus 

dan tiada henti-hentinya memanjatkan do’a untukku dan senantiasa 

menyemangatiku. Do’a restu kalian yang senantiasa menjadi penyejuk 

dan petunjuk langkahku menuju jalan Ridlo-Nya. 

  Kakakku Muhammad Ali Imron selalu memberikan dukungan 

semangat untukku. 

 Dosen-dosen STAIN Kudus yang selama ini telah membimbingku. 

 Almamaterku tercinta STAIN Kudus. 

 Sahabat-sahabatku Aida + Ida dan Bolo Kurowo eNJe kost yang selalu 

menemaniku dalam suka maupun duka dan menjadikan hidupku 

menjadi lebih berwarna. Semoga langkah kita dalam menuntut ilmu 

mendapat ridlo Allah SWT. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat 

barokah fiddunya wal akhiroh, amin. 

 Sahabat-sahabatku KKN Jatiroto Kayen Pati, yang selalu menyemangati 

dan mendoakanku selalu. You’re the best.  

 Teman-temanku seperjuangan kelas A Tarbiyah angkatan ‘12 STAIN 

Kudus, thanks for all.  
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 

inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini, dengan judul “Analisis Kesesuaian Penentuan Metode dengan Karakteristik 

Materi Pembelajaran untuk Mengantisipasi Terjadinya Disteachia pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTs. Manahijul Huda Ngagel Dukuhseti Pati Tahun 

Pelajaran 2016-2017”yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. 

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau baginda 

Rosulullah Muhammad SAW, yang menjadi junjungan semua umat Islam. 

Semoga kelak kita semua tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya amiin. 

Selanjutnya dengan penuh kesadaran dan kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan beberapa pihak yang telah membantu 

dengan niat tulus ikhlas, maka kiranya tiada kata yang dapat penulis sampaikan 

sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya dengan berbekal ucapan terima 

kasih, penulis sampaikan kepada beliau: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku ketua STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

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

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi ini. 

3. Hj. Rini Dwi Susanti, M.Ag., M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, M.M, selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan layanan perpustakaan bagi penulis. 
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5. Para Dosen dan Staf Pengajar di STAIN Kudus, yang telah membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak Ah. Jami’in, S.Pd selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Manahijul 

Huda Ngagel Dukuhseti Pati beserta guru, semua staf dan peserta didik yang 

sudah membantu dalam bentuk moril, materiil maupun spiritual sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang telah memberi dukungan semangat, 

memotivasi dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini. 

8. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan  dalam arti sebenarnya, sehingga kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis hanya dapat menyampaikan untaian 

maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, bagi  kita semua dan 

segenap para pembaca. Amiin   

 

 

 

Kudus, 30 Agustus 2016 

Penulis,  

 

 

 Ziyadatul Islamiyah 

 NIM: 112012 

 

 


