
i 
 

i 
 

HUBUNGAN ANTARA PELAKSANAAN METODE TARGHIB DENGAN 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKHLAK PESERTA DIDIK 

DI (MA) MADRASAH ALIYAH DARUL FALAH SIRAHAN CLUWAK 

PATI 

   

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1  

Dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 

Disusun Oleh: 

AMELIA KAFILATUL FARIDA 

 NIM: 31501502182 

  

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAM ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH  

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  

SEMARANG 

  2019 



ii 
 

 

 



iii 
 

  



iv 
 

HALAMAN MOTTO 

 

Sebaik-baik makhluk di atas bumi adalah manusia, dan sebaik-baik bagian tubuh 

manusia adalah hati. Sedang guru berusaha untuk menyempurnakan, 

membersihkan dan mengarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Maka mengajarkan ilmu adalah salah satu bentuk ibadah dan termasuk memenuhi 

tugas kekhalifahan di bumi, bahkan yang paling utama. 

(Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin ) 

 

“Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi 

masa yang berbeda dari masamu.” 

(Ali bin Abi Thalib ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan naskah skripsi ini. 

Skripsi dengan judul “Hubungan antara pelaksanaan metode 

targhib dengan prestasi belajar mata pelajaran akhlak peserta didik di 

(MA) Madrasah Aliyah Darul Falah Sirahan Cluwak Pati.” disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S.1) Jurusan Tarbiyah di Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Ibuk (Fauzul Muna) dan Bapak (Mastam Zubaidi) tercinta yang 

telah memberikan kasih sayang yang tulus ikhlas tak terhingga 

serta tidak henti-hentinya mendoakan penulis dalam setiap waktu 

serta memberikan dorongan baik berupa materi maupun moral 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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2. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 

sekaligus menjadi dosen pembimbing penulis yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan selalu sabar untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.  

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah 

membekali ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. YBWSA (Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung) yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas 

Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan 

tanpa pamrihnya memberikan beasiswa kepada penulis 8 semester 

penuh. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab ini 

dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. 

5. Kepada saudara sedarah dan sekandung ku, Lukluk ul Millah, 

Anis Nur laili, Muzakki, Yusron Afifi, Khotibul Imam, Nasikhul 

Ulum, dan satu-satunya adek ku Iis Safuria Uslah yang telah 

memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.  

6. Kepada kakak ku Khotibul Imam yang telah merelakan dirinya 

jauh dari keluarga untuk merantau ke negeri seberang untuk 
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membiayai pendidikan dan kehidupan penulis selama belajar di 

Universitas Islam Sultan Agung.   

7. Bapak dan Ibu TU yang telah memfasilitasi dan melayani segala 

yang dibutuhkan oleh penulis demi lancarnya penyusunan skripsi 

ini. 

  

8. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan Universitas Islam Sultan 

Agung dan Fakultas Agama Islam yang telah memberikan layanan 

kepustakaan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

9. Siti Maria Shofa, S.E, yang selalu memberikan dorongan dan 

motivasi dalam studi lanjut di UNISSULA, dan yang selalu 

memberikan kuliah kehidupan, sehingga ter patri dalam diri 

penulis untuk selalu berpandangan positif terhadap hidup dan 

kehidupan. 

10. Vina Maulidiya Shofiani, S.Pd, yang telah membantu dalam 

proses belajar dari awal pendaftaran, selalu memberikan dukungan 

untuk tetap mempertahankan beasiswa, mendorong untuk segera 

menyelesaikan skripsi, hingga lulus dan mendapat gelar Sarjana. 

Terima kasih tak terhingga ku ucapkan, semoga Allah membalas 

semua kebaikan mu. 

11. Rifqi Rizqullah, S.Ak yang telah setia menemani perjalanan 

penulis dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Menemani 

kemana pun dan di mana pun penulis berada, dan dengan sabar 



x 
 

dalam menemani pengerjaan skripsi ini hingga akhir. Semoga apa 

yang selalu dilantunkan dalam do’a segera di Ijabah oleh-Nya. 

12. Rhomaditya Arizka yang telah menemani perjalanan dalam 

penelitian dan pengerjaan skripsi ini. Tanpa motivasi dan doamu 

aku tak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk keluarga besar SPI UNISSULA (Sejarah Peradaban Islam) 

Program Double Degree, terkhusus untuk manusia-manusia hebat 

dan cerdas di SPI8. Terima kasih untuk Ilmu dan pengalaman 

yang tak terhingga selama ini, semoga Ghirah kita dalam belajar 

tak pernah padam. 

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu secara ril dan materil.  

Harapan dan doa penulis, semoga semua jasa dan bantuan dari 

pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah 

sebagai amal yang mulia dan akan mendapatkan balasan-Nya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 
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