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MOTTO

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالم ( صلوا كما رأيتموني: عن ما لك بن الحويرث قال
أصلي ) رواه البخارى
Artinya: Dari Huwairist, ia berkata, Rasulullah telah bersabda” Shalatlah kalian
sebagaimana kalian melihatku shalat”. Diriwayatkan oleh Bukhari.1

1

Ibnu Hajar Al-Asqolany, Bulughul Maram, Makkah: Haramain, 2001, Hal 59
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah
memberikan

nikmat

dan

karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya,

sehingga

dengan nikmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat
waktu.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan baginda
Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarganya, keturunannya, sahabatsahabatnya serta orang-orang mukmin yang setia mengikutinya.
Berkat rahmat dan hidayah Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini

yang

berjudul

“Implementasi

Metode

Demonstrasi

Untuk

Mengatasi

Kejenuhan Belajar Siswa Pada Pembelajaran Fiqih Bab Sujud Syukur Di Kelas
VIII Mts Hasyimiyah Bulu Tuban” guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, meskipun dalam penulisan skripsi ini
banyak mengalami hambatan, tantangan, dan rintangan.
Dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti sampaikan bahwa
skripsi 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 penulisan skripsi ini.
Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan
banyak terimakasih kepada:
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1. Orang

tua saya. Bapak (Wasil Saifuddin), Ibu (Siti Mayaroh), dan adik

(Bagus dan Aisyah) yang saya sayangi dan banggakan yang selalu
memberikan dukungan moral, materi dan do’a restu kepada saya, dan
kepada keluarga besar saya,

sehingga dapat mempermudah dalam

menyelesaikan segala hal dalam skripsi ini.
2. Ir. H. Prabowo Setyawan.,MT.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam
Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh.,M.Lib, selaku Dekan Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus
sebagai Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan
tenaga dan fikiran untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
4. Toha Makhshun.,M.Pd.I Selaku kajur Tarbiyah Fakultas Agama Islam
5. Khoirul Anwar, S.Pd.,M.Hum., selaku Dosen wali yang telah meluangkan
waktu, mengarahkan penulis dalam studinya.
6. Dosen-dosen Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam (PAI) UNISSULA,
yang telah memberikan berbagai ilmu agama dan pengetahuan, sehingga
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas Agama
Islam UNISSULA yang telah memberikan pelayanan buku perpustakaan
yang telah kami perlukan dalam menyusun skripsi ini.
8. MTs Hasyimiyah, terkhusus Bapak Kepala MTs Hasyimiyah Bulu Tuban
beserta jajarannya yang telah memberikan izin dalam penelitian skripsi.
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9. Yayasan Al-Anwar Sarang, terkhusus al-Mukarrom KH. Maimoen Zubair
sekeluarga dan abah KH. Abdulloh Ubab Maimoen sekeluarga, karena
berkat wasilah beliau penulis bisa kuliah di UNISSULA dan segala
barokah yang penulis peroleh lantaran beliau-beliau. Semoga Allah
membalas dengan balasan yang berlipat ganda.
10. Pengasuh pondok pesantren Al-Fattah Terboyo Semarang, KH. Imam
Sya’roni sekeluarga dan KH. Abdul Choliq Dahlan sekeluarga terimakasih
atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan Semoga Allah
membalas dengan balasan yang berlipat ganda.
11. Teman-teman seperjuangan Tarbiyah dan Semua santri Al-Fattah Terboyo
yang telah menjalin kebersamaan dan persahabatan yang kami tak
lupakan, terkhusus angkatan masuk 2015 atas kebersamaan, waktu dan
saling menyemangati membuat skripsi.
12. Orang yang spesial dihati saya Aizzatul Bariroh. Terimakasih atas doa dan
segala bantuan yang telah diberikan kepada saya.
Semoga semua bantuan baik moral maupun materil dari Bapak/Ibu/Rekanrekan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt, dan semoga skripsi
ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi penulis khususnya dan bagi para
pembaca yang budiman umumnya. Amin.
Semarang, 30 Juli 2019

Muhammad Arwani Suhud
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