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Artinya:
“Demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran
dan saling menasihati untuk kesabaran”. ( QS. Al-Ashr: 1-3)1
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Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat
rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “ Pengaruh Disiplin Salat Berjamaah Terhadap Disiplin
Belajar PAI Peserta Didik di SMP Islam Terpadu PAPB Semarang” . Shalawat
serta salam senantiasa tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Saw yang telah
membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju ka jalan yang terang
benderang.
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pendidikan tingkat akhir (S1) Program Studi PAI Jurusan Tarbiyah Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih
atas terselesainya skripsi ini kepada:
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membimbing penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Sarjuni, S. Ag, M. Hum., selaku Dosen wali yang telah meluangkan
waktu mengarahkan penulis selama studi.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam jurusan
Tarbiyah Fakultas

Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang

(UNISSULA), yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu
pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu penulis selama
studi.
8. Bapak dan Ibu staf perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA), perpustakaan wilayah dan perpustakaan
daerah kota semarang, yang telah memberikan pelayanan buku yang penulis
butuhkan dalam Skripsi .
9. Bapak Drs. Ramelan, S.H., M., selaku kepala SMP Islam Terpadu PAPB
Semarang yang telah membantu penulis selama penelitian.
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selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan staf karyawan (kepala TU)
di SMP Islam Terpadu PAPB Semarang serta seluruh keluarga besar SMP

Islam Terpadu PAPB Semarang yang telah membantu penulis selama
penelitian.
11. Kedua orang tua tercinta, bapak Abdul Hadi dan ibu Tiwi yang senantiasa
menjadi semangat bagi penulis, yang telah senantiasa mendo’akan dan
memberikan dorongan moral maupun material, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Bapak KH. Imam Sya’roni dan Ibu Khoiriyah Thomafi, selaku pengasuh
pondok pesantren As Sa’adah yang senantiasa mendoakan, membimbing
dan mengajariku banyak selama menimba ilmu di Semarang ini.
13. Kakak tersayang Zulfaturrodliyah, S.Pd.I dan Mas Harsono, S.E, yang
selalu memberikan perhatian, kasih sayang da memberikan semangat
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Mas Adnan yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman santri As Sa’adah : Karim, Faza, Fitri, Sholikah, Istiqomah,
Dina, Uut, mbk Jannah , laili yang senantiasa memberikan motivasi dan
semangat kepada peneliti.
16. Sahabatku tersayang Aini Widayanti yang telah bersama dalam suka dan
duka, saling membantu dan menguatkan serta memberikan semangat
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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18. Ibu guru TK Al Fatatain Semarang yang senantiasa memberi masukan dan
pelajaran kapada penulis tentang bagaimana cara mengajar yang baik
untuk anak-anak.
19. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan
skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Hanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis
sampaikan, semoga amal ibadah, usaha dan do’a kita bersama mendapat balasan
terbaik dari Allah Swt. Amiin
Dengan segala kerendahan hati sebagai insan biasa, penulis menyadari
bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran
sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Penulis
berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para
pembaca pada umumnya. Amin
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