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Yth. Ketua STAIN Kudus 

eq. Ketua Jurusan Tarbiyah/PAI 

di - 

Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Diberitahukan dengan hormat bahwa skripsi saudara Aflahal Misbah NIM 111 

269 dengan judul “Pemikiran Kiai Ṣāliḥ Darat Tentang Etika Belajar 

(Studi Analisis Dalam Kitab Syarḥ Minhāj Al-Atqiyā` Ilā Ma’rifat Hidāyat 

Al-Ażkiyā` Ilā Ṭarīq Al-Awliyā`).” pada Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses 

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui.  

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

dan diajukan dalam sidang munaqosah sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan.  

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Kudus, 22 Januari 2016 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 

 

 

Ahmad Falah, M.Ag. 

NIP. 19720822 200501 1 009 
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MOTTO 

           

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan  

(QS. Al-„Alaq: 1)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Quran dan Terjemahannya, Wakaf dari Pelayan Dua Tanah Suci, Raja Abdullah bin 

Abdul Aziz Ali Sa‟ud, tidak diperjualbelikan, dibagi secara cuma-cuma. hlm. 1079.  
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Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada-Nya peneliti panjatkan, 

berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, naskah penelitian skripsi yang berjudul 

“Pemikiran Kiai Ṣāliḥ Darat Tentang Etika Belajar (Studi Analisis Dalam 

Kitab Syarḥ Minhāj Al-Atqiyā` Ilā Ma’rifat Hidāyat Al-Ażkiyā` Ilā Ṭarīq Al-
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dan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Kepercayaannya 
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dan pikiran dengan ikhlas selalu Beliau curahkan untuk memberikan kail 
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