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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:Mukhlas Effendi

NIM

:111616

Jurusan/Prodi

:Tarbiyah/PAI

Judul Skripsi

:”Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Kifayatul
Akhyar dalam meningkatkan Pemahaman Siswa pada Mata
Pelajaran Fikih di MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus
Tahun Pelajaran 2015/2016”

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil
karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian
maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi
ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 12 Juni 2016
Yang membuat pernyataan
Saya,

Mukhlas Effendi
NIM. 111616
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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Karya Ilmiah ini untuk:


Yang terhormat ayahanda dan ibunda tercinta dengan lantunan doa-doanya,
pengorbanannya yang telah merawatku dan mencurahkan kasih sayangnya
selalu mengalir.



Istri dan Anak Ku tersayang yang selalu menemani dalam setiap langkah ini.



Saudara-saudaraku tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang
telah memberi semangat dan motivasinya dengan tiada henti dan senantiasa
mewarnai keindahan dalam kehidupanku.



Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.



Teman-teman seperjuangan yang selalu motivasi dalam berkompetisi menggali
pengetahuan.



Sahabat senasib seperjuangan yang senantiasa membantuku segala hal
khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
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MOTTO

              
         
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang
Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(Q.S Al-Alaq: 1-5)
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KATA PENGANTAR

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
taufiq,

dan hidayah-Nya,

sehingga pada kesempatan

ini

penulis

bisa

menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Kitab
Kifayatul Akhyar Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran
Fikih di MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016” yang
disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(satu) di STAIN Kudus.
Shalawat serta salam selalu terpanjatkan kepada nabi Muhammad SAW.
semoga besok kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Dalam
penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran
dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk
itu penulis menyampaikan terima kasih 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 jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

3.

H. Ahmad Hamdani Hs, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan
dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Hj. Azizah, S.Ag. MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah
memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam
penyusunan skripsi ini.

5.

Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali
berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan
penyusunan skrisi ini.

6.

Seluruh Guru dan staff MAS Tahfidz yanbu’ul Qur’an Kudus yang telah
memberikan ijin dan pelayanan dalam penelitian dalam rangka penyusunan
skripsi.

7.

Untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini, buat: azka.comp dan khususnya buat sahabat-sahabat senasib
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seperjuangan yang memberikan semangat serta dukungannya dalam studiku,
terimakasih semuanya. Dan tak lupa para pembaca yang budiman. Semoga
amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak dapat
penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi
Allah SWT. Amien.
8.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga amal baik beliau-beliau tersebut di atas mendapatkan berkah dan

balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 16 Juni 2016
Penulis

Mukhlas Effendi
NIM : 111616
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