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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Putri Anandia Lukmasari 

Nim : 30401411402 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “ PENGARUH ETIKA SEKOLAH 

ISLAM DALAM BUDAYA SEKOLAH ISLAMI TERHADAP 

PEMBANGUNAN KARAKTER ISLAMI “ dan diajukan untuk diuji pada 

tanggal - - 2018 adalah karya saya. 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang  saya ambil dengan cara 

mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 

saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan 

pengakuan pada penulis aslinya. 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah 

tulisan saya sendiri. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh 

Universitas dibatalkan.  

       Semarang, 18 Agustus 2018 

Dosen Pembimbing      Yang Memberi Pernyataan  

 

 

Dr.H.Ardian Adhiatma,SE,MM      Putri Anandia Lukmasari 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a 

Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha 

Dan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya (Q.S At- Talaq: 4) 

 

PERSEMBAHAN 

o Allah SWT 

o Kedua orang tuaku tercinta Bapak 

Muchlas dan Ibu Rubaiyah 

o Kakak-kakakku tercinta Donny Alif 

Chabibi, Dwi Nur Khasanah dan Alin 

Latina Megawati. 

o Keluarga besar FE UNISSULA 
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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT atas 

segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul“ 

PENGARUH ETIKA SEKOLAH ISLAM DALAM BUDAYA SEKOLAH 

ISLAMI TERHADAP PEMBANGUNAN KARAKTER ISLAMI “ dapat 

diselesaikan dengan baik. Penulis skripsi ini dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi tugas akhir penulis guna memenuhi gelar sarjana (Strata I) pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.  

Dalam kesepatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis 

sangat ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada 

semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam 

proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima 

kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga 

peneliti bisa menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan baik dan 

lancar. 

2. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan 

motivasi, saran-saran kepada penulis sehingga usulan penelitian skripsi ini 

dapat tersusun. 

3. Kedua Orang Tuaku Tersayang, Bapak Muchlas dan Ibu Rubaiyah. Terima 

kasih atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, Do’a, Materi, 
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Dorongan dalam mengejar cita-cita, semangat, serta pengorbanan yang tak 

ternilai harganya. 

4. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.  

7. Kakak-kakakku tersayang Donny Alif Chabibie, Dwi Nur Khasanah & 

Alin Latina Megawati  yang telah membantu memberikan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Deni Arifandi, dia adalah penyemangat saya dalam menyusun skripsi. 

Terima kasih atas waktunya. 

9. Margaretha Maxwell sebagai sahabat, kakak, teman yang mau 

mendengarkan keluh kesah saya, sering memberi support dalam menyusun 

skripsi. Terima kasih.  

10. Rika Andika Aisymilla sebagai saudara saya yang memberi support dan 

semangat dalam menyusun skripsi. Terima kasih. 

11. Kepada teman-teman terbaik saya (Riris Setyo, Risky Farida, Ninda Nor, 

Savita Lusiana,Citra Primadiana,Rina Suryani, hima) Terima kasih atas 

semangat, dukungan dan kebersamaan kalian selama ini.  
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12. Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu namanya. Terima kasih untuk semuanya.  

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang 

bersifat membangun atas segala kekurangan dalam skripsi ini sangat penulis 

harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.  

         

Semarang,  

      Penulis  

 

           (Putri Anandia Lukmasari) 

  


