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cq. Ketua Jurusan Tarbiyah 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : ANDRI HERMAWAN, 

NIM : 112037,  dengan judul : “Manajemen Kelas Pada Pembelajaran Al-

Qur’an Hadits di MA Sabilul Ulum Mayong Lor Mayong Jepara” pada 

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Setelah dikoreksi dan 

diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui 

untuk dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan 

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.    

 

Kudus, 30 Agustus 2016  

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 
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Yang menyatakan di bawah ini: 

Nama :  Andri Hermawan 

Nim : 112037 

Jurusan : Tarbiyah 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul :  Manajemen Kelas Pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadits Di 

MA Sabilul Ulum Mayong Lor Mayong Jepara 

 

Menyatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah skripsi ini 

benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan 

juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau 

plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat 

atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan 

kode etik ilmiah. 

 

 

 

Kudus, 29 Agustus 2016 

Yang Menyatakan 
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MOTTO 
 

 

الَُيَكلُِّف الّلُه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ََلاَ َما َكَسَبْت 
َها َمااْكَتَسَبتْ   َوَعَلي ْ

 

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakan. (Al-Baqarah: 286) 
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Puji syukur yang tak terbatas selalu kepada Allah SWT,  

serta shalawat salam yang tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini 

kupersembahkan : 

 

 Kepada yang tercinta, yang tersayang, Ibu Noor Qoyimah dan Bapak Yasin. 

 Untuk kakak-ku Amril Nurman dan adik-ku Muayyida yang tersayang dan 

saya banggakan. 

  

 Buat ke-Enam keponakkan yang saya banggakan dan yang selalu menghiasi 

hari-hariku dengan canda tawa dan kenakalannya. 

 Buat wanita sholehah yang disiapkan Allah sebagai calon pendampingku. 

 Untuk Pengasuh dan teman-teman ponpes Manba’ul Qur’an yang saya 

hormati dan banggakan.  

 Buat sahabat-sahabatku yang sudah sangat baik sekali buat aku. Terima kasih 

banyak, Jazakumullahi Khoiron Katsiron. 

 Dan semua teman-teman Jurusan Tarbiyah/PAI Angkatan 2012 yang saya 

cintai, sanyangi dan banggakan. 

 Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tercinta dan pembaca 

budiman. 

 

Semoga semua yang telah diberikan diridhoi Allah Azza wa Jalla. 

Amin. 
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Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 

 Skripsi yang berjudul “Manajemen Kelas Pada Pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits Di MA Sabilul Ulum Mayong Lor Mayong Jepara” ini telah disusun guna 

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) 

pada jurusan Tarbiyah PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai 

pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan 

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M. S. I, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus (STAIN) Kudus. 

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

Kudus. 

3. Rini Dwi Susanti, M.Ag, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dan 

pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah,M.M, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus beserta segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen/Staf Pengajar di STAIN Kudus yang telah membekali berbagai 

pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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6. Noor Wahid, S. Pd I, selaku Kepala MA Sabilul Ulum Mayong dan sekaligus 

guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang telah memberikan izin penelitian 

serta membantu dalam proses di lapangan selama penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Dewan Guru beserta karyawan di MA Sabilul Ulum Mayong yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

8. Seluruh siswa-siswi kelas XI IPA di MA Sabilul Ulum Mayong yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

9. Sahabat-sahabat terbaikku yang membantu serta memberikan semangat yang 

begitu besar bagi peneliti (Hasan, Malik, Ridhwan dan segenap Jamiyyah PAI 

A). Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan teruslah berjuang bagi 

masa depan kita. 

10. Teman-teman angkatan 2012 Tarbiyah/PAI khususnya kelas A yang tidak bisa 

peneliti sebutkan satu per satu. Selalu optimis serta yakin bahwa masa depan 

indah didepan mata. 

penyusunan skripsi ini  walaupun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. 

11. Serta pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penyusunan skripsi 

ini. Terima kasih atas do’a, bantuan, serta semangatnya bagi peneliti. 

 

 

 

Kudus, 26 Agustus 2016 

 Penyusun 
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