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Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Tarbiyah
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Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Skripsi Saudari: Zheta Aulia, NIM :

112497 dengan judul: u'Implementasi Model Pembelajaran Terprogram Tipe

Linier Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) DI SD Islam

Miftahul Falah Margoyoso Pati Tahun Ajaran 201612017" pada Jurusan

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam setelah dikoreksi dan diteliti

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan.

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

diajukan dalam progmm munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Vl/arahmatullah Wabarakatuh

Kudus, 29 November 2016
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"Implementasi Model Pembelajaran Terprogram Tipe
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Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Kudus pada tanggal :

06 Desember 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Shata Satu (S.1) dalam Ilmu Tarbiyah Program Studi
Pendidikan Agama Islam.

Kudus, 09 Desember 2016
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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama

NIM

: Zheta Aulia

:112497

Jurusan/Prodi : JurusanTarbiyah/PAl

Judul Skripsi : Implementasi Model Pembelajaran Terprogram Tipe Linier Pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SD Islam

Miftahul Falah Marsoyoso Pati Tahun Aiaran 201612017

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

NIM. 1t2497
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Motto 

                                    

    

Artinya : 

Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha 

ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah orang mukmin, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (Q.S. Al-

Isra’: 19). 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan skripsi ini untuk : 

 

 Allah SWT, yang subhanallah  telah memberikan rahmat dah hidayah-Nya 

sehingga saya bisa menyelesiakan karya sederhanaku ini. 

 Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, 

perhatian, nasihat dan dukungan baik itu moril, materil dan spiritual dalam 

setiap langkahku. 

 Kakak ku tersayang Ahmad Aris Fuadi dan Imam Prasetyo, yang selalu 

memberikan kasih sayang kepadaku. 

 Zaenal Arifin, calon imamku tercinta dan tersayang yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, semangat dan motivasinya kepadaku. 

 Teman-temanku kelas N Tarbiyah PAI dan teman-teman seperjuangan KKN 

Desa Sonorejo Kecamatan Jakenan Pati yang telah memberikan dukungan serta 

do’a kepada penulis. 

 Almamaterku STAIN Kudus tercinta. 

 Teman-taman Kost Palm, yang telah memberikan warna-warni dalam hidupku. 

 Keluarga besar SD Islam Miftahul Falah Margoyoso Pati yang telah membuka 

pintu dan tangan dengan lebar kepada saya, khususnya kepada beberapa pihak 

yang telah melungkan waktunya untuk membantu saya (Kepala sekolah, Guru 

Mapel, dan Siswanya). 

Tentunya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga bantuan, 

motivasi dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat balasan oleh sang 

maha pemberi nikmat, Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Alhamdulillah wasyukurulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat 

Allahu Rabbi Izzati Wal Ula yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah 

serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan 

skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program 

Starata 1 Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Nabi 

Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam dan juga kepada 

keluarga beliau, para sahabat dan para tabi‟in serta kepada kita umatnya, semoga 

kita mendapatkan pertolongan (syafa‟at al-„udzma) dari beliau di hari kiamat 

nanti. 

Skripsi yang berjudul: “Implementasi Model Pembelajaran Terprogram 

Tipe Linier Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) DI SD Islam 

Miftahul Falah Margoyoso Pati Tahun Ajaran 2016/2017”, telah berhasil disusun 

dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi slah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S1) di STAIN Kudus. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan  terima kasih kepada: 

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

memberikan izin dan arahan tentang penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini 

dapat penulis selesaikan. 

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

Kudus yang telah memberikan arahan tentang skripsi ini. 

3. Muhamad Mustaqim, MM, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan  

bimbingan, pengarahan dalam penyususnan skripsi ini. 



A
T . Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan tzin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

Suparmin, S.Ag., selaku Kepala SD Islam Miftahul Falah Margoyoso Pati

yang b ers edi a memb e nkan izin di 1 akukannya p enel iti an.

Para guru dan staf serta para siswa SD Islam Miftahul Falah Margoyoso Pati

yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi dapat

terselesaikan.

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

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

Bapak dan ibu selaku staf karyawan perpustakaan yang telah memberikan

pelayanan perpustaka an y ang penulis perlukan dal am penuli san skripsi ini.

Segenap keluarga, terutama Bapak dan Ibuku yang senantiasa mendidik dan

memberikan restunya kepadaku.

Teman-temanku Tarbiyah kelas N angkatan 2012 yang selalu memberi

semangat dalam penyelesaian studiku dan yang selalu memberikan dukungan

serta do'anya supaya cepat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu

Was s a lamu' al aikum War ahmatu I I a hi Wab ar akatu h

Kudus, 29 November

2016
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