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Artinya: 

 
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabara.. (QS. Al-„Ashr : 1-3)”
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KATA PENGANTAR 

 

                                                           
1
 Al-Quran Word diambil pukul. 18.42 wib 



Bismillahirrahmanirrahim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat 

beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 

zaman, Amin. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi yang berjudul 

“Minat Peserta Didik MA di Kota Semarang Memasuki Prodi PAI Jurusan 

Tarbiyah Unissula Semarang”. Untuk memperoleh data-data dan informasi 

yang lengkap penulis membutuhkan waktu penelitian kurang lebih selama empat 

bulan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan hasil 

penelitian. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Orang tua Bapak dan Ibu (Muslih dan Badriyah) yang tidak hentinya 

memberi do‟a, dorongan dan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan 

studi dan skripsi ini. 

2. Istri tercinta (Lia Ainul Anisah) yang selalu mendo‟akan dan memberikan 

dorongan dan semangat agar penulkis segera menyelesaiakan skripsi ini 

walaupun sebelumnya penulis sudah dalam keputus asaan. 



3. Bapak Ir. Prabowo Setiawan MT., Ph.D selaku rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

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

Islam Jurusan Tarbiyah.  

5. Bapak Sarjuni, S.Ag, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya, dengan sabar membimbing, dan mencurahkan 

segenap tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Bapak Toha Mahsun, S. Pd. I, M. Pd. I selaku Biro Skripsi.  

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.  

8. Bapak pimpinan perpustakaan Unissula beserta staf-stafnya yang telah 

membantu penulis memperoleh buku-buku referensi yang mendukung 

penyusunan skripsi ini. 

9. Semua anggota keluarga serta saudara-saudara yang telah membantu 

memberikan motivasi dan do‟a. 

10. Semua teman-teman tarbiyah angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebut 

namanya satu persatu yang selalu kompak dan rukun. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap  



 

 


