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KATA PENGANTAR 

Bismillahhirrahmanirrahim 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai pencipta 

alam semesta seisinya yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa 

halangan suatu apapun. 

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 Metode Stop Think Do Dalam Meningkatkan 

Konsentrasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII 

MTs Raudlatul Muta’alimin Jatirejo Karanganyar Demak Tahun Ajaran 

2015/2016”.  

 Dalam penyusunan skrpsi ini, tentu saja tidak mutlak usaha pribadi, 

melainkan hasil kerja sama dengan berbagai pihak yang memberikan sumbangsih 

material, spiritual baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sudah 

selayaknya apabila penyusun menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat 

: 

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

pembahasan skripsi ini. 

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

yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Setyoningsih, S.Pd, M.Pd selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 
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4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan beserta seluruh petugas 

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 membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Abdul Latif, S.Th.I selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul 

Muta’allimin Jatirejo Karanganyar Demak beserta guru, semua staf dan 

siswa-siswi Raudlatul Muta’allimin yang sudah membantu dalam bentuk 

materil maupun moril sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Orang tua yang senantiasa memberikan segalanya Do’a dan kasih sayangnya 

sehingga penulis bisa sampai sekarang ini. 

8. Sahabat seperjuangan yang selalu bersama mengejar cita-cita. 

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

menyebutkan secara satu persatu. 

Terimakasih atas pengorbanan dan jerih payahnya, serta bantuan tersebut 

diatas penyusun mengucapkan banyak terimakasih semoga amal beliau di terima 

oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

bermanfaat bagi dunia pendidikan, sehingga membawa perubahan. 

Kudus, 14 juni 2016 

Penulis, 

 

 

Ike Izatul Khoiriyah 
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