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MOTTO 

 

وا لَُكْم ۖ َوإِذَا قِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ اللَّهُ  ُُ ُُ ْْ يَل ا

وا يَْرفَعِ اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َواللَّهُ بَِما تَْعَملُونَ  ُُ ُُ ْْ  ر  َخبِي فَا

(11)المجادلة:    

 

 

Hai orang-orang beriman apabila 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” (Q.S. Al-Mujadilah: 11). 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirramanirrahim 

Puji syukur penulis haturkan ata kehadirat Allah SWT, sebab dengan adanya 

rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini mampu terselesaiakan sebagaimana yang telah 

diharapkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita, Nabi 

agung kita Baginda Rasulullah SAW, sebagai seorang pribadi yang tangguh, suri 

tauladan yang baik, dan yang syafaatnya sangat diharapkan kelak di yaumul akhir 

nanti. 

Skripsi dengan judul “Implementasi Pendekatan Tematik dalam Kurikulum 

Kuttab Al-Fatih Semarang” disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat 

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

Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Abah tercinta Bapak Drs. Slamet Riyadi dan Ibunda tersayang Evi Listiyani yang 

senantiasa mendo’akan serta memberi dukungan yang tak ternilai harganya 

kepada penulis dalam mencapai keberhasilan. Semoga Allah membalas seluruh 

kebaikan dan pengorbanan yang diberikan oleh Abah dan Ibu tersayang terhadap 

penulis, dan semoga Allah senantiasa membarikan kesehatan serta rizki yang 

barokah kepada mereka. 
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2. Istri tercinta dan tersayang Imro’atus Sholikhah, S. Pd. yang telah membantu dan 

selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini. 

3. Ayah dan Ibuk mertua yang selalu mendukun dan memberikan do’anya kepada 

penulis. 

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

Islam. 

5. Bapak Toha Makhshun, S. Pd.I., M. Pd.I., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah (Kajur) 

serta sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sepenuh 

jiwa dan hati, sabar dan ikhlas membimbing, memberikan saran, memberikan 

semangat 45, bantuan serta memberikan segenap waktu dan fikirannya kepada 

penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

6. Ibu Hidayatus Sholihah, S. Pd.I., M. Pd., M. Ed., selaku Dosen Wali yang 

senantiasa memberikan waktu, tenaga dan fikiran serta mengarahkan penulis di 

dalam menuntut ilmu di Fakultas yang tercinta ini sehingga penulis mampu 

untuk meraih gelar sarjana. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Unissula, yang telah memberikan 

bekal bermacam-macam ilmu pengetahuan sehingga penulis sanggup untuk 

menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu petugas perpusatakaan serta tata usaha di Fakultas Agama islam 

Unissula yang telah memberikan pelayanan baik terhadap keperluan penulis 
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dalam penyusunan skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

9. Ustadz Syah Aziz Perangin Angin, S. Th.I., M. Si. selaku kepala Kuttab Al-Fatih 

Semarang, tak lupa juga kepada Ustadz/Ustadzah serta petugas TU yang telah 

membantu dan memberikan kesmpatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian tersebut, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. 

10. Seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu terselesaikannya penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta Jazakumullah khoiron 

katsir kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga Allah SWT memberikan 

kesehatan dan umur yang barokah kepada semuanya serta membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan kepada penulis. Aaamiin  
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