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MOTTO

                
              

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang

dapat menerima pelajaran”. (Az Zumar: 9)1

“Guru biasa memberitahukan,

Guru baik menjelaskan,

Guru ulung memeragakan,

Guru hebat mengilhami.”

(William Arthur Ward)

1Depag RI, Al qur’andanterjemahannya, Al Hikmah, Diponegoro, Bandung, Hlm. 459
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strata 1 (satu) di STAIN Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

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

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

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 JurusanTarbiyah STAIN 

Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Mubasyaroh, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang  telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 




	1. COVER.pdf
	2. bagian depan new.pdf

