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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada  : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam  

  Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Setelah saya bimbingan dengan baik, maka naskah skripsi saudara : 

Nama  : Anik Wahyuningsih  
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Drs. H. M Muhtar Arifin Sholeh., M.Lib 
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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 oreang lain, kecuali informasi yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis  

 

 

 

 

Semarang, 09 Agustus 2019 

Penulis 

 

 

Anik Wahyuningsih 

31501502186 
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MOTTO 

َ ال ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهمْ   إِنَّ َّللاَّ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi rabbi yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi dengan judul “ Strategi Guru  PAI Dalam Mengembangkan 

Kegiatan  Keagamaan Peserta Didik di SDN 02 Tajungsari ” disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di 

Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung 

(Unissula) Semarang. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan baginda 

nabi agung Muhammad Saw, berseta keluarga, keturunannya, shahabatnya, serta 

orang-orang mukmin yang setia mengikutinya.  

Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “ Strategi Guru PAI Dalam Mengembangkan Kegiatan 

Keagamaan Peserta Didik di SD N Tajungsari Tlogowungu Pati”. Guna untuk 

memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan 

Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Meskipyun dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, 

tantanngan, dan rintangan.  

Dengan kerendahan hati dan penuh dengan kesadaran, penulis sampaikan 

bahwasannya skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak baik 

langsung maupun tidak tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada : 
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1. Kedua orang tua yang tercinta ( Bapak Nasripan dan Ibu Siti 

Aisyah ), yang selalu senantiasa mendo’akan serta memberikan 

kasih sayang, nasehat, motivasi, dan dukungan baik yang bersifat 

material maupun moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Tak lupa adekku tersayang  Dwi Andika Khoirul 

Anam, dan keluarga besar semuanya yang selalu memberikan 

semangat. 

2. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S., M.Lib., selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Jurusan Tarbiyah Unissula dan selaku pembimbing 

yang telah meluangkan waktu dan telah merestui pembahasan 

judul skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

3. Bapak Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Unissula, yang telah membekali berbagai  ilmu pengetahuan, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak pimpinan perpustakaan Universitas dan Fakultas Tarbiyah 

Unissula, yang telah memberikan layanan kepustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Untuk keluargaku di KMNU ( Keluarga Mahasiswa Nahdlatul 

Ulama ) Komisariat Agama Islam Sultan Agung. Terkhusus 

untuk adik adikku kader kader KMNU unissula.  

6. Untuk Teman teman seperjuangan yang di kampus Tarbiyah 

2015 yang telah memberikan semangat, doa, dan terkhusus teman 

dekat saya ( Anna Iftakh, Armia Nur H, Arwani suhud, Hanik 
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Nur Hasanah, Fitri Amalia, Aini M., ) dan masih banyak lagi 

yang belum bisa saya sebutkan, terimakasih atas partisipasi 

kalian.  

7. Terimakasih juga kepada orang yang saya sayangi dan saya cintai 

orang yang selalu menyemangati dan mendoakan saya, teman 

laki-laki saya. 

8. Terimakasih kepada teman kost saya Siti juhariyah dan Dewi 

saadah, atas semangat dan dukungannya.  

9. Untuk teman antar kampus yang di UIN Semarang, UNNES, 

STAIN Kudus, STAIP Pati, IPMAFA Pati, STAISPA Jogja,  atas 

dukungan dan semangat dari kalian.  

10. Kepada SD N 02 Tajungsari Tlogowungu Pati, terkhusus ibu 

kepala sekolah beserta jajarannya yang telah memberikan izin 

dalam penelitian skripsi ini.  

11. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu 

penyususnan skripsi ini dan untuk semua orag yang slama ini 

menanyakan saya kapan wisuda.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dan yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif 

senantiasa penulis harapkan demi sempurnanaya skripsi ini. 
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Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya .... Amin. 

 

 

Semarang, 09 agustus 2019 

 

 

Anik Wahyuningsih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


