IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah

Disusun Oleh :
M. SYAIFUDIN ZUHRI
NIM: 31501402077

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAHFAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018
Article I.

LAMAN PENGESAHAN
Semarang,10, September 2018
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Nama

: Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh.,M.Lib

Alamat

: Jl. Gemah Permai 1 Blok G – 12 Sendangguwo RT 9 RW 8

Lampiran

: Tiga Eksemplar

Hal

: Naskah Skripsi
NOTA PEMBIMBING

Kepada

: Yth. DekanFakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA) di Semarang

Assalamu’alaikum Wr Wb
Setelah saya bimbingan dengan baik dan benar, maka naskah skripsi Saudara
Nama

: M. Syaifudin Zuhri

Nim

: 31501402077

Judul

: Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah
Negeri 2 Semarang

Mohon dapat dimunaqasahkan.
Demikian, nota pembimbing ini penulis buat, harap ma'lum.
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Dosen Pembimbing

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh.,M.Lib
NIDN: 211591005
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MOTTO


Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad)
dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang
kamu mengetahui (QS. Al-Anfaal:27) (Depag RI, 2013:93).
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DEKLARASI
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
kesungguhan bahwa :
1.

Skripsi ini tidak berisi meterial yang ditulis orang lain.

2.

Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang
terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

3.

Seluruh isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 10 September 2018
Penulis

M. Syaifudin Zuhri
NIM : 31501402077
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KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga
dengan nikmat dan karunianya penulis dapat melaksanakan aktivitas keseharian
dengan baik dan sukses.
Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan baginda
Rasulullah Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabta-sahabat
serta orang-orang mukmin yang setia mengikutinya.
Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana
Strata Satu (SI) Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, meskipun dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami
hambatan, tantangan, dan rintangan.
Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa
skripsi ini tidak mungkin akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak, baik
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan
terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :
1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Sukirman dan Ibu Chamidah, terimakasih
atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, atas
segala doa yang tidak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga,
waktu dan pikiran, dan tenaga yang disematkan di pundak penulis,

v

sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam
menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Bapak, Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh.,M.Lib, selaku Dekan
Fakultas Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku kajur Fakultas Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh.,M.Lib, selaku Dosen
pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan
fikiran

untuk

membimbing

penulis,

sehingga

skripsi

ini

dapat

terselesaikan.
6. Bapak Khoirul anwar, S.Ag.,M.Pd. selaku Dosen wali yang telah
meluangkan waktu, mengarahkan penulis dalam studinya.
7. Seluruh Dosen-dosen Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam (PAI)
UNISSULA, yang telah memberikan berbagai ilmu agama dan
pengetahuan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama Islam
UNISSULA yang telah memberikan pelayanan buku perpustakaan yang
telah kami perlukan dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Kepala Sekolah MAN 2 Semarang.
10. Bu susi Faiqoh S.Ag. selaku guru mata pelajaran aqidah akhlak serta rekan
guru-guru yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
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11. Peserta didik yang bersedia meluangkan waktu untuk diobservasi.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya Tarbiyah angkatan 2014 yang telah
menjalin kebersamaan dan persahabatan yang kami tak lupakan.
13. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan motivasi terutama saya
ucapkan banyak terimakasih sama mbak aini yang bersedia setiap hari
memberi semangat.
14. Teman-teman yang bersedia meminjamin buku-bukunya untuk refrensi
skripsi saya terutama mbak nunung, mbak rina, mas faris dan mas jatyo
dan teman-teman yang lainnya.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi sehingga dapat
terselesaikan skripsi ini, terutama keponakan saya erik ibrohim, sela dkk.
Semoga semua bantuan yang telah kalian lakukan kepada saya baik itu
sifatnya

dengan

kata-kata

maupun

arahan

dengan

perbuatan

dari

Bapak/Ibi/Rekan-rekan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT,
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi penulis
khususnya dan bagi para pembaca yang budiman umumnya. Amin.

Semarang, 10 September 2018
Penulis

M. Syaifudin Zuhri
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