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MOTTO 

 

ٍَب الَّذِ  نَ  أَ  هَ يْ يَأً يُّ ُْ َن َمب الَ تَْفَعلُ ُْ لُ ُْ ا لَِم تَقُ ُْ نَ   (2) َمىُ ُْ ا َمب الَ تَْفَعلُ ُْ لُ ُْ ِ اَْن تَقُ (                 3) َكجَُر َمْقتبً ِعْىَد َّللاَّ

              

Artinya : 

 “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan 

sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangat dibenci di sisi Allah SWT jika 

kamu  mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Q.S. As-Shaff : 2-3)
1
 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2002 
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SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi 

Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadis di SMP Islam 

Tanwirul Hija Sayung Demak”. 

 Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung 

Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya oleh seluruh 

umat Muslim fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. 

 Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan tanpa 

pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak baik langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati 

penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Sujono dan Ibu tercinta (Ibu Aminah), terimakasih banyak atas cinta 

dan kasih sayang yang telah diberikan oleh penulis atas segala doa yang tiada 

putus, atas pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran, dan atas harapan yang 

disematkan di pundak penulis, sehingga penulis memiliki semangat 45 untuk 

menyelesaikan studi dan skripsi ini. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 



 
 

ix 
 

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam UNISSULA Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

4. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I selaku kepala jurusan (kajur) tarbiyah 

Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang. 

5. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membimbing 

selama proses perkuliahan. 

7. Para dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam yang telah membekali 

berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas 

Agama Islam UNISSULA Semarang. 

8. Bapak dan Ibu pimpinan serta pengurus perpustakaan yang telah 

memberikan, pelayanan, fasilitas, dan sumber bacaan sebagai bahan refrensi 

yang menunjang terselesaikannya skripsi ini. 

9. Bapak Aunur Rofiq, S.Th.I selaku Kepala Sekolah SMP Islam Tanwirul Hija 

Sayung Demak dan sekaligus Guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis yang 

telah memberikan ijin tempat untuk melakukan penelitian. 

10. Nenek dan Kakek ku (Nyai Kasipah dan Yai Kasmijan(Almarhum)), yang 

telah memberikan doa setiap saat dan memberikan masukkan kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 



 
 

x 
 

11. Kakak-Kakak ku (Kang Shobirin dan Mbak Muhibah, Mas Rozi dan Mbak 

Nurul, Mas Asiv) serta adek keponakanku tersayang (Dek Tika dan Dek 

Ahsin) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. 

12. Teman-teman Jurusan Tabiyah terkhusus angkatan 2015 yang telah 

memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis 

untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

13. Saudara-Saudara PSHT terkhusus UKM PSHT UNISSULA Semarang, 

terimakasih atas semangat dan motivasinya. 

14. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

membantu penyusunan skripsi ini. 

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain do’a dan semoga 

amal kebaikan mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapat imbalan yang 

berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menghasilkan 
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