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MOTTO

ٞة یَۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡیِر َویَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َویَۡنَھۡوَن َعِن  نُكۡم أُمَّ َوۡلتَُكن مِّ

ٓئَِك ھُُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن  ١٠٤ٱۡلُمنَكِرۚ َوأُْولَٰ

Artinya :“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. [Al 'Imran,104].



viii

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas

limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Qishah dalam Pembelajaran Sejarah

kebudayaan Islam (SKI) kelas VII di SMP IT Ashoodiqiyah Semarang ” ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat sang pembawa risalah,

Nabi besar Muhammad SAW. yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya kelak di

hari akhir.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah mustahil

terselesaikan tanpa pertolongan Allah serta bantuan dari seluruh pihak yang dengan

tanpa pamrih memberikan bantuannya selama proses penulisan skripsi ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa

hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesr-besarnya

kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Agus Ghozali dan Ibu Siti zulaihah,

terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang telah dibeikan kepada penulis, atas

segala doa yang tak pernah terputus, atas segala pengorbanan tenaga, waktu

dan pikiran, dan atas harapan yang disematkan di pundak penulis, sehingga

senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi

dan skripsi ini.

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

Semarang.



ix

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

Islam UNISSULA Semarang.

4. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Kajur Tarbiyah sekaligus

Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan

skripsi ini.

5. Bapak H. Sarjuni, S.Ag M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan

pengarahan dan masukan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi dengan baik di Prodi Pendidikan Agama Islam UNISSULA Semarang.

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

berbagai ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas

agama Islam UNISSULA Semarang.

7. Bapak dan ibu pimpinan administrasi dan staf perpustakaan Universitas dan

Fakultas Agama Islam UNISSULA, serta Perpustakaan Daerah Jawa Tengah

yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Kepala SMP IT Ashoodiqiyah Semarang, Bapak Ali Asyahari S.H yang telah

memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

9. Bapak Anas selaku Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI),

seluruh jajaran Guru dan Karyawan di SMP IT Ashoodiqiyah Semarang, serta

seluruh jajaran asatidz Pondok Pesantren Ashoodiqiyah yang turut mendukung

dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

10.Kakak adekku kak Aisyah adek Siti Fatimah (iput) serta seluruh keluarga besar



vii

yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

11.Teman-teman Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2014, yang telah

memberikan banyak bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada

penulis untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.

12.Teman-teman FORSIMA-PAI (Forum Silaturahim Mahasiswa Pendidikan

Agama Islam) terimakasih atas pengalaman berharganya.

13.Keluarga besar IKAMARU-SA (Ikatan Keluarga Alumni Madrasah Raudlatul

Ulum komisariat Sultan Agung), terimakasih atas semangat dan motivasinya.

14.Sahabat pergerakan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dari Rayon

Syaifuddin Zuhri, komisariat Sultan Agung, dan Pc PMII kota Semarang

terimakasih atas seluruh dukungannya.

15.Terimakasih juga teruntuk BEM-FAI, BEM PT UNISSULA, DAN UKM UPI-

SA yang senintiasa menemani berproses selama aktif menjadi mahasiswa.

16.Keluarga BERENAM Ira, Inung, Aris, Hanapo, Huda, yang senantiasa

memberikan semangat kepda penulis.

17.Segenap sedulur kopi Aji, Hamdan,Wakyo, Nabil, Budi, Ommed, Rizki, dll

Trimakasih atas kesedian waktu dan tenaga.

18.Trimakasih Nisaul Husna

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

membantu penyusunan skripsi ini.



viii

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

amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan imbalan yang

setimpal. Akhirnya penulisberharap, semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat

bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat

menghasilkan karya-karya berikutnya. Amin.

Semarang, 27 Agustus 2019

M Luqman Baihaqi


