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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

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

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa 

kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam. 

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pengembangan Silabus Pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Dalam Peningkatan Pemahaman Siswa di 

MTs NU Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 

2015/2016”dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang telah dicanangkan oleh STAIN 

Kudus yang dijadikan pertanggungjawaban peneliti sebagai mahasiswa Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Kudus. Selain itu juga 

sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) di STAIN 

Kudus. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua SekolahTinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

Kudus. 

3. Dr. Adri Efferi, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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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. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Agus Nasrul Huda, S.Pd.I, selaku kepala madrasah MTs NU Miftahul Maarif 

Kaliwungu Kudus yang telah memberikan izin penelitian di MTs NU 

Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus dan bersedia menjadi narasumber bagi 

penelitian skripsi ini, 

7. Para guru terkhusus Hartik, S.Pd.I, selaku guru pengampu mata pelajaran 

Aqidah Akhlak dan Achdlori, S.Pd.I, S.Kom, selaku wakil kepala bidang 

kurikulum di  MTs NU Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus yang telah 

meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  

8. Sahabat terbaikku di MIH (Make It Happen English Course), Miss Umy, 

Miss Abay, Miss ela hid & ela izzah, Mr. Huda and Mr. Ipul (pak dhe)  yang 

telah mewarnai hidupku, selalu memberikan motivasi dan menemaniku dalam 

suka maupun duka. 

9. Semua teman-temanku kelas N yang selalu berjuang bersama dari awal 

sampai akhir masa kuliah. Semoga persaudaraan kita tak akan terhenti sampai 

disini. 

10. Teman-teman kos yang selalu membantu dan memberikan semangat untukku 

(mbak Himmatul Ulya, Mala). 

11. Teman-teman PPL tahun 2015 & Keluarga baru KKN angkatan 37 Desa 

Sendangsoko Jakenan Pati yang memberikan warna baru dalam perjalanan 

hidupku. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal 

kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu 



 ix

yang penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari semua pihak. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

Aamiin. 

 

Kudus, 4 Agustus 2016 

Penulis, 

                                                                                

 

 
Faiqotul Idhofiah 
NIM: 112484 

 

 
 
 


