
HALAMAN JUDUL 

PERAN IBU DALAM MENANAMKAN NILAI – NILAI  

PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK 

 DI DESA PUNCEL DUKUHSETI PATI 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

Dalam Ilmu Tarbiyah PAI 

 

Disusun Oleh: 

AININ NADZIROH 

31501301871 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018



ii 

 

 



iii 

 

  



iv 

 

  



v 

 

MOTTO 

ةٌ ِغََلظٌ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُىُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئِكَ 

َ َما أََمَزهُْم َويَْفَعلُىَن َما يُْؤَمُزوَن  (6)ِشَداٌد ََل يَْعُصىَن َّللاَّ  

Artinya : 

Hai orang – orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjagnya malaikat – malaikat yang kasar, keras dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan – Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.
1
 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, 2007, Alqur’an dan Terjemahnya, Jakarta, PT Sygma Exelenena, hlm. 
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HALAMAN KATA PENGANTAR 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang 

telah melimpahkan rahmat – Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam mari 

kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang selalu kita 

nantikan syafa’atnya di yaumil kiyamah nanti. 

Dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis sadar 

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi metodologi, analisis dan 

isi. Oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini 

penulis menyampaikan terima kasih secara tulus, khususnya kepada: 

1. Almarhum Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Drs. Ahmad Rohani HM., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga serta fikiran dalam membimbing 

penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah memberikan 

banyakilmu kepada penulis   

5. Muhlisin dan Ibu – ibu di Desa puncel yang telah banyak membantu penulis 

dalam penggalian data di lapangan. 
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6. Bapak dan Ibu tercinta yang UNISSULA yang telah memberikan banyak ilmu 

kepada penulis. 

7. Bapak Sutiyono selaku kepala desa, Bapak selalu mendoakan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. 

8. Sahabat – sahabat yang selalu penulis banggakan Putri Paramudita, Zahra, 

Emi fatmawati, Anis laela, Hanik nur hasanah,  Anis syafi’atun, Lina 

kumayyah, Ahmad saefudin zuhri dan Muhammad syarifudin yang selalu 

membantu dan menemani dalam suka maupun duka. 

9. Semua teman – teman di kampus UNISSULA, terutama fakultas Agama 

Islam, jurusan Tarbiyah angkatan 2013. 

Semoga jasa dari semua pihak yang penulis sebutkan diatas di catat oleh 

Allah Swt sebagai amal mulia dan mendapatkan balasan yang berlipat dari – Nya. 

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bemanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi para pembaca umumnya. Amin. 

 


