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MOTTO

              

  ) ۷: ابراهيم(

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu

bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS.

Ibrahim: 7)1

1 Al-Qur’an Surat Ibrahim Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penterjemah, Al-
Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI, 1982.
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PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan pemilik jiwa dan semesta alam.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan mensuport ku dalam

berbagai hal. Walaupun aku tak mungkin membalas semuanya, tapi

setidaknya ini dapat menjadi bagian kecil dari kebahagian kalian.

Adikku  tercinta Arini. Semoga lekas lulus, tidak seperti kakakmu ini.

Semoga lebih baik dan beruntung dariku. Berbakti kepada orang tua dan

menjadi adik yang baik untuk kakaknya.

Sang pujaan hati, yang sudah sabar dan selalu mendoakan ketika malam

mulai sepi.

Keluarga Besar RISMA Baitul Mukminin (Gus Dos, Rozaq, Dian, Raffi,

Udin, dkk) yang memberikan kelonggaran waktu sehingga aku dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku seperjuangan di kelas D 2011 ‘Mushonnief’ (Bospul, Jeki,

Pakwa, dll) for you all I miss you forever.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbi Izzati wal Ula yang

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir pembuatan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu

syarat menyelesaikan Studi Program Strata 1 Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan

kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah

menuju zaman Islamiyyah yang terang benderang dan semoga terlimpah pula

pada para keluarganya dan para sahabatnya.

Selanjutnya, penulis bersyukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena

atas kuasa-Nya, setelah melalui proses perjalanan dan perjuangan yang tidak

mudah, skripsi yang berjudul Strategi Guru dalam Menciptakan Kenyamanan

Belajar Siswa di dalam Kelas pada Mata Pelajaran PAI (Studi Kasus di MI

NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017)

dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini penulis

banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan

penghargaan yang sebesar-besarnya dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus.

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

Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang

penulisan skripsi.

3. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah

bersedia dan sabar dalam membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk

melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

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

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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5. Hilman Hamid, SE., selaku Kepala MI NU Baitul Mukminin Getas

Pejaten Jati Kudus yang bersedia memberikan izin dilakukannya

penelitian.

6. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

7. Bapak dan ibu selaku staf karyawan dilingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

8. Para guru, staf, serta para siswa di MI NU Baitul Mukminin Getas Pejaten

Jati Kudus yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan.

9. Segenap keluarga, terutama bapak dan ibu yang langsung maupun tidak

langsung telah membantu daik moril maupun material, sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi.

10. Teman-temanku di Jurusan Tarbiyah kelas D angkatan 2011 yang selalu

memberi semangat dalam menyelesaikan studi dan yang selalu

memberikan dukungan serta do’anya supaya cepat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini.

11. Segenap pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan do’a, semoga Allah SWT.

yang akan memberikan pahala atas kebaikan budi pekerti mereka. Akhirul kalam,

semoga karya sederhana ini dapat diambil manfaatnya bagi para pembaca. Amiin..

Kudus, 21 Februari 2017

Penulis,

Ahmad Farid
111153


