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Assalamu‟alaikum wr .wb 
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rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka naskah skripsi saudara: 

Nama     : Nurahma Sekar Ayu K 

Nim     : 31501502261 

Judul : IMPLEMENTASI METODE KELOMPOK BELAJAR 

DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI SMP ISLAM UNGARAN  

Dengan ini saya mohon untuk dimunaqosahkan.Demikian, harap menjadikan 

maklum. 

Wassalamu‟alaikum wr .wb 

 

Dosen Pembimbing 
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MOTTO 

 

َ ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَٰى ُجُنوِبُكْم ۚ  ََلَة َفاْذُكُروا َّللاَّ َفإَِذا َ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) 

(Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, 2007) 
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DEKLARASI  

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat 

pada referensi yang dijadikan rujukan, dan telah penulis cantumkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA). 

3. Seluruh isi dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis. 
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Peneliti    
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menyelesaikan skripsi ini. 

6. Persembahan khusus untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Ahmadi dan 

Ibu Dewi Nurmauna Subekti yang tiada hentinya memberikan semangat dan 

senintasa selalu mendoakan peneliti dalam setiap detiknya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan kripsi ini.  

7. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakakku tersayang, Wigandha 
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9. Sahabat  Nisa Ul Mutmainah, Iva Nurul Aini, Nisrina Nur Fauziyah yang 

selalu ada dalam keadaan apapun, meluangkan waktu untuk mendengarkan 

keluh kesah penulis, selalu memberikan dukungan, doa, dan menjadi sahabat 

yang terbaik. 



x 
 

10. Untuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang 

secara tidak langsung telah membantu memberikan motivasi, dukungan dan 

doa bagi peneliti, sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

Harapan dan doa peneliti semoga amal dan jasa baik dari semua pihak 

dicatat oleh Allah SWT. Sebagai amal mulia di sisi – Nya dan semoga 
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khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.Amin Ya Rabbal‟alamin. 

 

Semarang, 20 Agustus 2019 

Peneliti    

 

Nurahma Sekar Ayu K 

      31501502261  

 

 

 

 


