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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
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MAULANI, NIM : 112043 dengan judul : “Analisis Penguasaan Materi Fiqih 

melalui Komunikasi Pembelajaran di Kelas IV di MI NU Tarbiyatus Shibyan 

Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017”. Pada  
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MOTTO 
 

 

ا َا ْل َا ْل َا ا َا َا َا َاا ااَا ْل ا ِف ْل ا َا الَّس ْل ِف   َااْل َا ْل ُت
 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 

untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 
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