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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji syukur dengan untaian tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis 

panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang selalu menganugerahkan segala taufiq 

hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Qurrata A‟yun Rasulullah Saw yang selalu kita harapkan syafaatnya. 

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang 

tidak ringan. Penulis sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam 

proses penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. 

Walaupun akhirnya skripsi ini terselesaikan juga. Hal ini tiada lain karena bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dengan ucapan terima kasih 

yang tak terhingga pada pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya 

kepada:  

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus, yang telah merestui 

penyusunan skripsi ini. 

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

yang memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Drs. Thoifuri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

telah memberi izin pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. K. Abdullah Syafi‟i, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Muta‟allimin 

Desa Kecapi Kecamatan  Tahunan Kabupaten Jepara, dan segenap guru 
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Pondok Pesantren Sirojul Muta‟allimin Desa Kecapi Kecamatan  Tahunan 

Kabupaten Jepara, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

berkesempatan melakukan penelitian. 

7. Para Ustadz dan juga santri di Pondok Pesantren Sirojul Muta‟alimin Kecapi 

yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik 

8. Sahabat senasib seperjuangan yang selalu menemani selama pembuatan 

skripsi sehingga terselesaikan dengan baik, terimakasih kalian tak akan saya 

lupakan 

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta 

yang mendidik mesti tidak tahu definisi pendidikan, adikku tersayang yang 

selalu memberi semangat dan menemani selama pembuatan skripsi 

10. Teman-temanku yang selalu membantu, memberikan motivasi dan menemani 

penulis untuk belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat.  

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa 

skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan ucapan 

Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

        

Kudus, 06 Nopember 2016 

Peneliti, 

 

 

Nur Syafa’ah  

NIM: 110295 

 

 

 

 

 

 

 


