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 Semarang, 11 Maret 2019 

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

 

Alamat  : Jl. Mugas Dalam Mugas No.5 

Lampiran : 3 (tiga) ekslempar 

Hal  : Naskah Sekripsi 

NOTA PEMBIMBING 

Kepada  : Yth, Dekan Fakultas Agama Islam 

    Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

    di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah saya bimbingan dengan baik dan benar, maka naskah sekripsi saudara: 

Nama  : Khaidar Ali 

Nim  : 31501502230 

Judul : Pendidikan Akhlak bagi Santri di Pondok Pesantren  Sunan 

Kalijogo Demak 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb           

Dosen Pembimbing 
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       H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum. 

HALAMAN PENGESAHAN 
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MOTTO 

ِۡفيَۡرُسوِلۡۡلََّقدۡ  ُجوْاۡۡٱّللََِّۡكاَنۡلَُكم  َوةٌَۡحَسَنٞةۡلَِّمنَۡكاَنَۡير  َۡأُس  ِٓخرَۡوَۡۡٱّللَّ َمٱۡل  َيو  ۡٱل 

ََۡوَذَكَرۡ  ّ  ١٢َۡكِثيٗراۡۡٱّللَّ

Artinya : 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang berharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab : 21). 
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KATA PENGANTAR 

 

Puja dan puji syukur panjatkan kehadira Allah SWT, yang telah 

memberikan nikamat dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga 

dengan nikmat dan karunianya penulis dapat melaksanakan aktivitas keseharian 

dengan baik.  

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan baginda 

Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta 

orang-orang mukmin yang setia mengikutinya. 

Berkat rahamat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan 

sekripsi ini yang berjudul “Pendidikan Akhlak bagi Santri di Pondok Pesantren 

Sunan Kalijogo Demak” guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana Stara Satu (S1) Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, meskipun dalam penulisan sekripsi ini banyak 

mengalami hambatan, tantangan, dan rintangan. 

Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa 

sekripsi 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 penulis sekripsi ini. 

Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada : 
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1. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik saya yang saya sayangi dan banggakan yang 

selalu memberikan dukungan moral materi dan do’a restu kepada saya, 

sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan segala hal dalam 

sekripsi ini. 

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

Agama Islam Universitas Agama Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Toha Makhsum, M.Pd.I. selaku kajur Tarbiyah Fakultas Agama Islam. 

4. H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan fikiran untuk membimbing 

penulis, sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. selaku Dosen wali yang telah 

meluangkan waktu, mengarahkan penulis dalam studinya. 

6. Dosen-dosen Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam UNISSULA. Yang 

telah memberikan berbagai ilmu agama dan pengetahuan, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan sekripsi ini. 

7. Bapak pimpinan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan buku 

perpustakaan yang telah kami perlukan dalam menyusun sekripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan khususnya tarbiyah angkatan 2015 yang telah 

menjalin kebersamaan dan persahabatan yang kami tak terlupakan. 

9. Orang yang spesial dihati saya yang jauh disana. Terimakasih atas do’anya 

yang telah diberikan kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan sekripsi, sehingga 

dapat selesai sekripsi ini. 
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 Semoga semua bantuan baik moral maupun materill dari Bapak/Ibu/Rekan-

rekan mendapat balasan yang terlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga sekripsi 

ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca yang budiman umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

      Semarang, 05 Maret 2019  

 

KHAIDAR ALI 

         NIM : 31501502230 
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 DEKLARASI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tnggung jawab, penulis menyatakan bahwa: 

1. Sekripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain. 

2. Sekripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3. Seluruh isi sekripsi menjadi tanggung jawab penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 05 Maret 2019  

Penulis 

 

 

         Khaidar 


