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Assalamil' ulaikum Wn Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari : Nur Lailatus

Syafa'ah NIM z 112324 dengan judul "Pelaksanaan Muatan Lokal

Pembiasaan Sosial dan Praktik lbadah (PSPI) dalam Meningkatkan

Kemampuan Psikorfiotorik Pada Peserta Didik (Sutudi kasus di MTS

Negeri I Kudus Tahun pelajaran 2016/20fi)" Pada Jurusan Tarbiyah

Program Studi Pendidikan Agama Islam. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai

aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimonaqosahkan.

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

dan diajukan dalam program munaqosah sesuaijadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih

Wassalamu' alikum Wr. Wb.

Kudus, 10 Desember 2016

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

NIP: I 9670307200501 1 002
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MOTTO

Membaca adalah kunci sebuah kesuksesan maka

                     

          

1.bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah

menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang

Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam , 5. Dia

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-‘Alaq :1-5).1

1 Hamka, Tafsir al-Adza Jilid 9, cet 1, Gema Insani, Jakarta, 2015. hlm. 623-624.
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PERSEMBAHAN 

Dengan segala kerendahan hati yang baik sebagai hamba Allah dan insan 

akademis, skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini membuatku bangkit dan terus 

melangkah untuk mencapai harapan dan cita-citaku. 

 Kakak tersayang yang selalu mengorbankan segalanya demi 

kesuksesanku. 

 Suami Tercinta yang selalu mendukung dan menyemangatiku. 

 Para kiyai dan semua asatidz asatidzah madrasah Mu’allimat Kudus yang 

dengan keikhlasannya selalu membimbingku sehingga menjadi sekarang 

ini.  

 Kepada sahabat-sahabatku tercinta, senasib dan seperjuangan (mbak 

Atmim, mbak Ulfi) yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan 

skripsi ini 

 Teman-teman seperjuangan yang selalu saling mendukung dan ada saat 

suka maupun duka. 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Negeri Kudus tercinta. 

 Para pendidik dan pembimbingku dikampus hijau yang memberikan 

arahan serta bantuan dalam menyalurkan ilmunya guna menyelesaikan 

studi dan tugas akhir ini. 

 Dan tak lupa untuk para pembaca yang budiman. 

Ya Allah…. 

Kugemakan lantuan syukur pada-Mu, Engkau telah memberiku orang-

orang yang mencintaiku, mengasihiku dan menyanyangiku dengan setulus hati, 

sebening cinta dan kesucian doa.  

Dengan penuh keikhlasan Qalbu dan kasih suci, kepada kalianlah 

kupersembahkan……………… 

Thanks a lot guys…………… 
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KATA PENGANTAR 

       Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan 

kehadiran Allah SWT, atas Ridho dan Rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga 

tetap tercurah kelimpahan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah 

membawa cahaya terang dalan kehidupan kita. Skripsi yang berjudul 

“Pelaksanaan Muatan  Lokal  Pembiasaan Sosial dan Praktik Ibadah (PSPI) 

dalam  Meningkatkan Kemampuan Psikomotorik Pada Peserta Didik 

(Sutudi kasus di MTS Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017)” dapat 

terselesaikan dengan baik meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) program studi Pendidikan Agama 

Islam jurusan Tarbiyah. 

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, 

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis patut 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I selaku ketua STAIN Kudus 

2. Dr. H. Kisbiyanto, S.Ag, M.Pd, Sc selaku ketua jurusan Tarbiyah Stain 

Kudus 

3. H. AH. Hamdani, Lc, MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM, selaku Kepala Perpustakaan dan beserta segenap 

karyawan yang telah memberikan ijin dan pelayanan perpustakaan selama 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan seluruh staf pengajar di Stain Kudus yang telah mendidik 

dan memberikan motivasi belajar dan penyelesaian studi. 

6. Keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang yang 

sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai 

selesai. 




