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MOTTO 

َن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسوا َوََل  يَْغتَب بَّْعُضُكم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا م ِ

اٌب رَّ  َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ ِحيٌم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ

 ﴾١٢الهجرات:﴿

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), 

karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara 

kamu yang suka memakan danging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Hujurat:12)1 

  

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an dan Terjemahnya, CV. Darus 

Sunnah, Jakarta Timur, 2012, Hlm. 745 



KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.    

Sholawat serta Salam penulis curahkan ke baginda Nabi Agung Rasulullah 

SAW, semoga kita semua termasuk golongan ummatnya yang akan mendapatkan 

syafa’at beliau kelak di yaumul akhir. Amin. 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kompetensi Sosial Guru PAI Terhadap 

Sikap Sosial Peserta Didik di SMA Negeri 1 Pecangaan”. Skripsi yang penulis 

buat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 (S.Pd).  

Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya tidak hanya karena 

usaha dan kerja keras dari penulis saja, akan tetapi banyak pihak yang ikut serta 

membantu dengan memberikan ide, dukungan, tenaga, maupun berupa do’a. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terimakasih 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 waktunya untuk membimbing dengan sabar dan memberikan 

arahan yang bersifat membangun kepada penulis, sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat selesai. 



4. Bapak Toha Makhsun, S.Pd.I., M.pd selaku kajur Tarbiyah yang telah 

memberikan arahan selama penulis mencari ilmu di UNISSULA. 

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

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang sangat bermanfaat bagi penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

6. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan 

dan fasilitas sehingga penulis dapat memperoleh sumber referensi berupa 

berbagai buku yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Drs. Noor Kholiq M.Pd selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 

Pecangaan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian, Ibu 

Alifatun Nafi’ah S.Pd selaku guru mata pelajaran PAI dan staff TU yang 

telah memberikan bimbingan dan membantu melaksanakan penelitian 

dalam penyusunan skripsi ini dengan baik. 

8. Kedua orang tua penulis yakni bapak Akhmad Khamdan S.Hi dan ibu 

Kusriyati Munzaroh yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta 

do’a untuk kesuksesan penulis. 

9. Kakak dan adik saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan 

do’a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Teman-teman seperjuangan Tarbiyah 2015 yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang secara tidak langsung telah ikut serta membantu 

penyelsaian skripsi ini. 



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata 

sempurna karena masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan 

penyusunan skripsi ini. 

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi penulis 

dan para pembaca. Aamin. 

 

Semarang, 04 Maret 2019 
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