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KATA PENGANTAR 
 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

 

Segala puji hanya bagi Allah SWT  yang atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini, yang berjudul “STUDI DESKRIPTIF MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA PEMBELAJARAN FIQIH DI 

PONDOK PESANTREN DAAR EL QOLAM GINTUNG JAYANTI TANGERANG” 

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan 

tantangan, namun alhamdulillah melalui bantuan berupa dukungan dan bimbingan yang 

telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulis pun tetap bersemangat untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; 

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, seluruh dosen dan staf Fakultas Tarbiyah atas 

bantuan dan ilmu yang telah disampaikan secara langsung ataupun tidak 

langsung 

2. Ibu Dra. Hj. Adliyah Ali MD, M.Pd.I selaku pembimbing I  dan Bapak Asep 

Dudi  Suhardini, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing II  yang dengan penuh 

kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, 

dukungan, dorongan, dan kepercayaan kepada penulis agar lebih percaya diri 

dan mandiri 

3. Ustadz Chamdan Widadi S.Ag. selaku  Direktur Pengajaran Pondok Pesantren 

Daar el-Qolam yang memberikan penulis kesempatan untuk melakukan  

penelitian  ini 

4. Ustadz Tata Suwanta S. Pd.I., M.Pd. sebagai guru fiqih kelas V dan VI di 

Pondok Pesantren Daar el-Qolam yang membantu penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 

5. Ayahanda, Ade Muslih  dan ibunda, Nunung Nurul terimakasih atas do’a, 

didikan dan kesempatan yang telah diberikan baik moril dan materil 

6. Kakanda Aam Amarullah, S.Pd., M.Pd. atas bantuan, kesempatan, dan 

pengorbanan menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga untuk masa depan 

yang lebih baik 
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7. Kepada kakak dan adik, A Imam, Teh Ani, Maria, Feri, Ghina dan Fauzi  atas 

do’a dan dorongan semangatnya  dalam menyesaikan penulisan skripsi ini.  

8. Ananda Najwa Fathi Amalia dan Naila Syafin Amalia menjadi motivator dan 

pembangkit semangat untuk awal dunia pendidikan. 

9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga Allah SWT. membalas amal 

baik dan ketulusan semuanya.  

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga warna  

bagi perkembangan dunia pendidikan Islam dalam  usaha meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di Indonesia 

 

       Bandung, Januari 2012 
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