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MOTTO 

َ ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَٰى ُجُنوِبُكْم ۚ َفإَِذا  ََلَة َفاْذُكُروا َّللاَّ َفإَِذا َقَضْيُتُم الصَّ

ََلَة َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكَتاًبا  ََلَة ۚ إِنَّ الصَّ اْطَمأَْنْنُتْم َفأَِقيُموا الصَّ

 َمْوقُوًتا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu 

berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah 

merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.” (QS. An-Nisa: 103)1 

 

  

                                                           
1 Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Bandung, PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 95 



vi 
 

 

 
  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap Kedisiplinan Ibadah Sholat Peserta Didik di 

SMP Nurul Ulum Semarang”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada 

Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Uswatun Hasanah bagi semua umat 

Islam. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak terkait. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih dan penghargaan terhadap semua bantuan, bimbingan, dan dorongan 

yang diberikan pada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo, 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. Beliau juga sebagai dosen 

pembimbing yang telah dengan sabar meembimbing dan memberi arahan-

arahan yang membangun pada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

diselesaikan. 



viii 
 

3. Bapak H. Khoirul Anwar, S.Ag. M.Pd selaku wakil dekan I Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak H. Choeroni, SHI, M.Ag., M.Pd.I selaku wakil dekan II Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Toha Makshun, M.Pd.I selaku ketua jurusan Tarbiyah Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

6. Bapak Ahmad Muflikhin, M.Pd.I selaku dosen wali yang telah membimbing 

penulis dari semester awal hingga akhir perkuliahan. 

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

Sultan Agung Semarang yang telah memberi banyak pengetahuan pada penulis, 

pengetahuan tersebut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan  

penulis jadikan sebagai motivasi dalam menggapai cita-cita penulis. 

8. Bapak dan ibu staf perpustakaan yang memberikan pelayanan dan fasilitas bagi 

penulis, sehingga penulis dapat memperoleh sumber referensi yang dibutuhkan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak H. Ahmad Syafi’I, M. H. selaaku kepala sekolah SMP Nurul Ulum 

Semarang yang telah berkenan memberikan izin pada penulis untuk melakukan 

penelitian di SMP Nurul Ulum Semarang. 

10. Bapak Muhammad Rodhi, S. Pdi selaku guru PAI SMP Nurul Ulum Semarang, 

guru kelas, dan guru wali kelas yang telah membantu penulis dalam penelitian 

ini, serta staf TU SMP Nurul Ulum Semarang yang telah membantu penulis 

dalam melengkapi data-data yang penulis butuhkan. 



ix 
 

11. Orangtuaku yang sangat kusayangi, ibu Siti Aminah dan bapak Bambang 

Priyanto yang selalu memberikan dorongan moral maupun materiil untuk 

penulis dan senantiasa melimpahi penulis dengan do’a dan kasih sayang. Kedua 

adikku tersayang, Hafidz Aldi Firdaus dan Nasywa Imaroh yang selalu memberi 

semangat ketika penulis merasa lelah. 

12. Sahabat-sahabatku Iva Nurul Aini, Nisa Ul Mutmainah, dan Nurahma Sekar 

Ayu Kinasih yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, menguatkan penulis ketika mulai merasa goyah, serta 

memberikan masukan-masukan yang membangun pada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-temanku Riana Widianingsih, Siti Choirunisa, Rista Debriani, Raditia 

Intan Safitri, dan Miftakhul Nafi’ah yang sama-sama berjuang dan berkumpul 

bersama untuk mengerjakan skripsi masing-masing. 

14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

angkatan 2015, khususnya kelas B, terimakasih ataas semua do’a, dukungan, 

dan canda tawa yang selama ini telah diberikan pada penulis selama ini. 

15. Semua pihak yang secara langsung maaupun tidak langsung membantu penulis 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan memohon do’a kepada 

Allah agar perbuatan baik mereka dalam membantu penulis dapat diterima Allah 

yang dapat memberikan pahala. Penulis juga berdo’a agar mereka dapat sukses 

dijalan kehidupan masing-masing. 

 



x 
 

 


