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(SALAM) Nitripayan Bantul  

 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak 
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aturan yang berlaku. 
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MOTTO 

 

ِرِ ال  ِوِ ِاتِ ىِ مِ السِ ِقِ لِ خِ ِىِ ف ِِنِ إ ِ أِِتِ ي ِل  ِِارِ هِ الن ِوِ ِلِ يِ ال ِِفِ ل ِت ِاخِ وِ ِض  (091)ِبِ ب ِلِ ىِال  ِولِ ل   

 

Artinya:  

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit  dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 

siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)  bagi orang  yang berakal. (Q.S. Ali 

Imran ayat 190)
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1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Kudus: PT Sygma Examedia 

Arkanleema. Hlm. 75 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang 

telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis haturkan 

kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnnya nanti di hari 

akhir. 

Skripsi dengan judul “Strategi Pembelajaan Pendidikan Agama Islam di SD 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Nitripayan Bantul” disususn guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) Sarjana Pendidikan (S.Pd.) di Fakultas 

Agama Islam, jurusan Tarbiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan 

dukungan  dari berbagai pihak baik bantuan materil maupun dukungan moril. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah ikut serta dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D. selaku Rektor UNISSULA. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S, M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

UNISSULA. Dan Kajur Fakultas Agama Islam UNISSULA,  

3. Kajur Fakultas Agama Islam UNISSULA, Bapak Toha Maksum, M. Pd.I yang 

telah merestui pembahasan judul skripsi. 



 
 

4. Bapak Sarjuni, S.Ag., M. Hum selaku dosen wali yang telah mengarahkan 

penulis dalam studi. Sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluanggkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

5. Bapak Ibu Dosen dan semua staf yang berada di lingkungan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan 

membantu dalam proses perkuliahan, urusan birokrasi sehingga penulis mampu 

menyelesaiakn skripsi ini. 

6. Persembahan khusus untuk kedua orang tua tercinta. Ayahanda Waluyo  dan 

Ibunda Tatik Srihat yang senantiasa merawat, mendidik, membimbing dan 

mendo’akan saya dengan tulus ikhlas, memberikan ridhonya dalam setiap 

perjuangan saya. Serta dorongan moral maupun materialnya setiap waktu 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Petugas perpustakaan dan Bapak/Ibu Petugas TU Fakultas Agalam Islam 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah melayani dan memfasilitasi semua 

yang diperlukan penulis demi lancaranya penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu TU Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang 

telah melayani dan memfasilitasi semua yang diperlukan penulis demi 

lancarnya penyususnan skripsi ini. 

9. Bapak Yudhis selaku ketua PKBM SALAM Nitripayan Bantul yang telah 

memberikan izin bagi penulis untuk mengadakan penelitian. Tak lupa juga 



 
 

kepada Ibu Sumiyati dan Ibu Dian selaku narasumber dan guru Mulok juga PAI 

serta semua staf yang telah membantu penulis dalam berjalanya penelitian serta 

memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama saya melakukan 

penelitian di SD SALAM Nitripayan Bantul. 

10. Terimakasih kepada Bapak Ibu guru Yayasan Pedidikan Islam Thowalib 

Pesagen Gunungwungkal Pati.. Dan Bapak Ibu guru Madratsah Aliyah Pondok 

Pesantren Putri Roudlotul Ulum Guyangan Trangkil Pati, yang telah 

memberikan ilmunya, serta memberikan motivasi untuk selalu belajar dan 

belajar. 

11. Keluarga besar Bapak Ripto, Bapak Srihat, dan Bapak Lukito yang selalu 

memotivasi dan menginspirasi penulis.  

12. Keluarga besar bapak Mahfudzi dan Bapak Fathoni serta keluarga TPQ Ar-

Rahmah yang telah membantu penulis menyelesaikan studi.  

13. Teman-temanku seperjuangan Farhana Romadlonia, Fatkhul khoyrin, Ema 

Zubaedah yang senantiasa selalu memberi bantuan, menemani dan memberi 

semangat, serta motivasi. 

14. Keluarga IKAMARU Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman 

selama penulis menyelesaikan studi. 

15. Untuk teman teman seperjuangan Tarbiyah angkatan 2015 yang selalu 

memberikan waktu bersama dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan 

tugas akhi ini dengan baik, terimaksih atas dukungan dan do’anya 



 
 

16. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, 

yang secara tidak langsung membantu, memberikan motivasi, dukungan dan 

do’a bagi penulis, sehingga terselesainya skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masihjauh dari kata 

sempurna. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Pada akhirnya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga skripsi 

yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para membaca 

pada umumnya. Aamiin Ya Robbal’alamin. 

Semarang, Agustus 2019 
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