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KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 
 

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 

Kepada 

Yth.  Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Tarbiyah / PAI 

di - 

Kudus 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari : Nailis Sa’adah, NIM : 

112 374 dengan judul “Peran Guru dalam Pembelajaran Muatan Lokal 

Musyafahah dan Tajwid di MTs NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 

2016/2017”. Pada Jurusan Tarbiyah Progam 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 program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 
 

Kudus, 25 November 2016 

Homat kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Ahmad Falah, M.Ag. 
NIP. 19720822 200501 1 009 
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Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal : 

6 Desember 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam. 
 

Kudus, 13 Februari 2017 

Ketua Sidang / Penguji I   Penguji II 
 
 
 
 
Ismanto, S.Si, M.Pd    Rini Dwi Susanti, M.Ag, M.Pd 
NIP.19740502 199903 1 005   NIP . 19740828 200501 1 200 
 
Dosen Pembimbing    Sekretaris Sidang / Penguji III 
 
 
 
 
Ahmad Falah, M.Ag    Farida, M.Si 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Nailis Sa’adah 

NIM : 112374 

Jurusan : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi : Peran Guru dalam Pembelajaran Muatan Lokal 

Musyafahah dan Tajwid di MTs NU Banat Kudus 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

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

 

 

Kudus, 25 November 2016 

Yang Menyatakan 

 
 

 

Nailis Sa’adah 
NIM : 112374 
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Motto 
 

                      

                 

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 

(membaca) Al Quran Karena hendak cepat-cepat 

(menguasai) nya, Sesungguhnya atas tanggungan 

kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 

(membuatmu pandai) membacanya, Apabila kami 

Telah selesai membacakannya Maka ikutilah 

bacaannya itu. (Q.S Al-Qiyamah : 16-18)1 

 

                                                   
1 Departemen Agama, Al-Qur’anul Karim, Sinar Baru, Bandung, hlm. 461. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap alhamdulillah dan memunculkan paras 

kegembiraan dan hati yang bersuka ria dengan penuh rasa syukur 

yang dipanjatkan kepada ilahi Rabbi Allah SWT. Keberhasilan 

dan kesuksesan yang sempurna ini tak dapat dicapai tanpa 

perjuangan dan usaha sendiri dan bantuan orang lain. Semoga 

skripsi yang telah tersusun ini bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan para pembaca. Untuk itu, secara sadar dan dengan tulus hati 

skripsi ini saya persembahkan kepada : 

 Bapak dan Ibuku yang senantiasa mendidik dan mendoakan 

demi keberhasilan dan kesuksesan hidupku serta 

memberikan restunya kepadaku. 

 Kakak, adikku serta saudara-saudariku tersayang yang tak 

pernah bosan untuk memberi semangat dalam perjalanan 

menimba ilmu. 

 Teman-temanku kelas K-PAI angkatan 2012 yang telah 

banyak membantu dan setia menemaniku dalam berbagai 

rasa suka dan duka. 

 Teman-temanku KKN Angkatan ke-37 yang selalu memberi 

semangat dalam menyelesaikan studiku dan yang selalu 

memberikan dukungan serta do’anya supaya cepat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

 Pembaca yang budiman 

Semoga semua bantuan, motivasi, doa dan 
pengorbanan yang diberikan akan mendapat balasan oleh 
Yang Maha Kuasa. Aamiin......... 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

Alhamdulillah ‘ala ni’matillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT atas pertolongan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir pembuatan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan Studi Program Strata 1 Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus. Sholawat 

salam semoga tetap tercurah kepangkuan Syayyidil anbiyai wa imamil mursalin 

yaitu beliau Nabi Muhammad SAW semoga di Yaumil Qiyamah kita semua 

mendapatkan Syafaatnya, Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin... 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin berhasil tanpa 

adanya dukungan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terealisasikan, maka dari ini penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, 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. 

3. Ahmad Falah, M.Ag, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia dan 

sabar dalam membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Hj. Sholichah, S.Pd.I, selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Banat Kudus 

yang bersedia memberikan izin dilakukannya penelitian. 

6. Dewi Khurun Aini, S.Pd.I. M.A, selaku guru Musyafahah dan Tajwid 

Madrasah Tsanawiyah NU Banat Kudus yang bersedia memberikan 

bimbingan dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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7. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu serta memberikan motivasi belajar sehingga mampu 

menyusun skripsi ini. 

8. Para Guru dan Peserta didik di Madrasah Tsanawiyah NU Banat Kudus yang 

bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan perpustakaan yang telah memberikan 

pelayanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 

10. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Bukan harta dan benda yang dapat penulis berikan melainkan hanya do’a 

tulus ikhlas dan harapan, semoga jasa beliau semua mendapatkan balasan yang 

berlipat ganda di dunia dan di akhirat. 

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang 

dimiliki dalam penyusunan laporan skripsi ini yang masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis membuka diri dan menerima kritik dan saran 

yang konstruktif dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. 

Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan do’a, semoga Allah SWT 

yang akan memberikan pahala atas kebaikan budi mereka. Akhirul kalam, semoga 

karya sederhana ini dapat diambil manfaatnya bagi para pembaca, Aamiin. 

 

Kudus, 25 November 2016 

Penulis, 

 

 

Nailis Sa’adah 
NIM : 112374 

 

 


