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MOTTO 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمه َكاَن يَْرُجو  َ َكثِيرا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر َّللاه  َّللاه

(١٢)األحزاب:   

Artinya: 

“sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah” (QS. Al 

Ahzab: 21) (Indonesia, 2009, hal. 420)
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KATA PENGANTAR 

 

            بسم ّللاه الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji bagi Allah yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta 

salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga 

dan sahabat-sahabatnya. 

Dengan rahmat dan karuianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Islam dalam Sitem 

Boarding School di MTs Al Hikmah Sayung” disusun guna memenuhi tugas dan 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di 

Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Amad Ridwan dan Ibu Kisyawati selaku Bapak dan Ibuku yang telah 

memberi dorongan baik moral maupun material hingga dapat terselesainya 

penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT, Ph.D, selaku rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 
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3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Toha Makhsun, M.Pd selaku ketua jurusan Tarbiyah Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung dan dosen pembimbing yang telah 

membimbing, mengarahkan, dan mencurahkan segenap pikiran, tenaga dan 

waktu untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini 

5. Ibu Hidayatus Sholihah, M.Pd., M.Ed selaku dosen wali yang telah 

membimbing, memotivasi untuk semangat belajar dan terus berusaha 

6. Bapak Ibu dosen dan civitas akademik Fakultas Agama Islam yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan dan membantu, melayani administrasi 

dengan baik dan ramah 

7. Ibu Lia Luthfia S.Pd selaku Kepala Sekolah dan pengurus boarding school 

MTs Al Hikmah Sayung, serta guru-guru dan staf karyawan yang telah 

berkenan memberikan izin penelitian di MTs Al Hikmah Sayung 

8. Keluarga tercinta, Luthfi Halim, Bapak, Ibu, mbak yang selalu sabar, selalu 

memberi semangat, memotivasi, dan mendoakan setiap waktu, kakak-kakak 

adik-adik keponakan tercinta yang selalu menghibur ketika mengerjakan 

skripsi 

9. Seluruh teman-teman di kampus khsusnya teman-teman Tarbiyah angkatan 

2014 dan teman-teman satu bimbingan yang telah menemani dan 

menyemangati dalam penyusunan skripsi ini 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutka satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. 
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Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain doa dan semoga 

amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang 

setimpal. Akhirnya penulis berharap, semoga karya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis 

untuk dapat menghasilkan karya-karya berikutnya. Aamiin. 

 

Semarang, 12 September 2018 

Penulis 

 

 

Ulfa Merlyana


