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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penelitian beserta 

laporannya dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah keharibaan insan 

termulya kekasih dan terpercaya Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan 

sahabat-sahabat-nya. 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan saran 

dari berbagai pihak sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan, maka 

untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Dekan STAIN Kudus 1 sekaligus sebagai 

dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dalam penyelesaian studi. 

2. H. Kisbiyanto, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus 

yang juga pebimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan penyusunan 

skripsi ini.  

3. Para Dosen dan staf pengajar dilingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini 

4. Bapak Hardi Cahyana sebagai Deputy Public Affair Manager PT. Djarum 

yang telah memberikan arahan dalam proses menyelesaian skripsi. 

5. Bapak Yudhi Ms. selaku Ketua Djarum Peduli Madrasah yang telah 

memberikan informasi seputar program tersebut. 

6. Bapak Yulistianto, M.pd.I selaku kepala sekolah MI NU Tsamroul Wathon 

Gondosari Gebog Kudus yang telah berkenan membantu saya memberikan 

informasi seputar pelaksanaan program Djarum Peduli Madrasah dan kualitas 

madrasah. 

7. Sembah sujudku untukmu ibunda Chotimah dan ayahanda Kasdadi yang 

sangat saya sayangi dan cintai sebagai denyut nadi hidupku. Semoga beliau 

selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan rahmat hidayahNya. Amiiin. 
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8. Kedua adik tercintaku Dyah Ayu Fitriyani dan Zada Rizki Maulida  buat 

kalian belajarlah yang sungguh-sungguh, patuhlah kepada kedua orang tua dan 

sayangilah mereka, pesanku teruslah belajar dan kejar cita-citamu. 

9. Sahabat terbaik dari BESWAN Djarum Angkatan 27 Kudus yang selalu ada 

dalam suka dan duka. 

10. Teman-teman kelas D PAI seluruhnya, terima kasih atas solidaritas dan 

kegilaan-kegilaan serta canda tawa kalian selama kita belajar bareng. 

11. Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu perrsatu. 

Atas jasa dan budi baik mereka, semoga Allah SWT membalas dengan 

imbalan pahala yang berlipat ganda. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Penelitian ini masih 

jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenamya, untuk itu penulis 

berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan kedepan. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Amin 

Kudus, 09 Februari 2016   

Penulis 

 

 

NANDAR HIDAYAT  

    NIM :  109132 


