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MOTTO

Education Is The Most Powerful Weapon Which Can You Use To

Cange The World

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh Yang Bisa Kamu

Gunakan Untuk Merubah Dunia”

(Nelson Mandela)
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PERSEMBAHAN

Tercurah dari lubuk hati yang paling dalam puji syukur kehadirat Allah

SWT yang telah memberikan karunia terindah dalam hidupku dan dengan penuh

rasa terimakasih Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang

telah memberi arti dalam perjalanan hidupku, khususnya kepada:

 Terkhusus kepada kedua orang tuaku Munajib dan Siti Sholekah, terima kasih

yang tak terhingga karena darinya tak henti mengalirkan do’a dan kasih sayang

serta telah mendidik dan merawatku dengan tulus dan penuh kasih sayang

hingga aku bisa seperti sekarang ini.

 Kedua adekku Rohmatul Choiriyah dan Ahmad Miftakhul Alim yang selalu

memberikan dukungan serta doa atas kelancaran skripsi ini.

 Sahabat-sahabat terbaikku yang tak pernah bosan mengisi hari-hariku,

terimakasih atas do’a pengalaman dan motivasinya yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian semua.

 Almamaterku Tercinta STAIN Kudus

 Dan kepada semua pihak yang turut serta memberikan spirit dan motivasinya

dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih untuk kalian semua

 Para pembaca budiman semoga skripsi ini bermanfaat.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala keagungan dan kebesaran-

Nya, segala puji syukur hanya tercurah kepada-Nya yang telah melimpahkan

rahmat,taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan.

Namun harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat.

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan

beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi

seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Berkat

karunia dan ridlo-Nya jualah penulis  dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Tarbiyah Program Studi

Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

dengan judul “Penerapan Strategi Pemblajaran Generatif Dalam

Pengembangan Keterampilan Ibadah Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di

MA Manbaul A’laa Purwodadi Grobogan 2015/2016”

Dalam penyusunan  skripsi ini, penulis  banyak  mendapatkan  bimbingan

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Untuk itu  penulis  menyampaikan  terima kasih  kepada yang

terhormat:

1. Bapak Dr. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

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

Tinggi  Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang

skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. AH. Choiron, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skirpsi ini.
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4. Ibu Hj. Azizah, S.Ag, MM selaku kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen dan staf pengajar STAIN Kudus yang telah memberikan bekal ilmu dan

pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak Sholahuddin. S.Sos  M. Pd. selaku kepala MA Manba’ul A’laa Purwodadi

Grobogan, yang telah memberikan izin penelitian atas skripsi ini.

7. Kedua orangtuaku serta kedua adekku, yang selalu memberikan semangat dan

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik bantuan moral, material

maupun spiritual.

8. Sahabat-sahabatku pada waktu PPL dan KKN, yang selalu memberikan

inspirasi dan pengalaman baru, terima kasih atas kebersamaan kalian.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan di STAIN Kudus yang telah membantu penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

10.Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, yang penulis tidak bisa

menyebutkan secara satu persatu.

Semoga amal ibadah beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di

sisi Allah SWT. Amien.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada

manfaatnya.

Kudus, 25 Februari 2015

Penulis

Muh. Choiri
NIM : 111078


