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Semarang, 3 Agustus  2018 

 

Nama  : H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum 

Alamat  : Jl. Mugas Dalam No. 5 Semarang 

Lampiran  : 3 (tiga) Eksemplar 

Hal  : Naskah Skripsi 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

    Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara : 

Nama  : Sugimin 

NIM  : 31501402142 

Judul :  Metode Reading Aloud Dalam Pembelajaran Al- Qur’an Hadis Di 

Madrasah Tsanawiyah Darus Sa’adah Karang Ingas Tlogosari 
Semarang 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadikan maklum. 

Wassalamu’alaikum 
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MOTO   

 

 

                                     

                                          

                        

Artunya :  
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan  (QS Al Mujadilah : 11)(Kementrian Agama, 
2006). 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. 

Shalawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda nabi 

agung Muhammad Saw, nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai teladan bagi 

manusia, serta nabi yang akan memberi syafaat kepada kita semua di hari kiamat 

kelak. 

Skripsi ini dapat terselesaikan bukan karena usaha dan kerja keras penulis 

semata, melainkan banyak pihak yang ikut serta membantu penyelesaian skripsi 

ini, baik berupa ide, pemikiran, dukungan, tenaga, maupun berupa doa. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

3. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan memberi arahan 

– arahan yang bersifat membangun kepada penulis, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

4. Bapak dan ibu dosen jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, termasuk dalam 

penyelesaian skripsi ini 

5. Bapak dan ibu staff  perpustakaan, yang memberi pelayanan dan 

memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat memperoleh sumber referensi 

berupa berbagai buku yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Ibu Dallah Mazizah S. Pd.I selaku kepala sekolah MTs. Darus Sa’adah 

Semarang  yang  telah memberikan ijin penelitian kepada penulis, juga 
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guru PAI dan staff TU yang telah membantu melengkapi data – data 

penelitian dalam pemyusunan skripsi ini. 

7. Orangtuaku tersayang, yang selalu memberi semangat dan memberi dana 

kepada penulis, sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan di 

Universitas ini.  

8. Teman – teman seperjuangan Wi’am, Jatyo, Rizki, Afif, Chamim dan 

teman – temanku tarbiyah 2014 khususnya tarbiyah kelas C, yang selalu 

memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam  penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

kesalahan atau suatu kekurangan, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang 

membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi pembaca. Amin. 

 

 

Semarang, 30 Juli 2018 

 

Penyusun 

 


