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MOTTO

Hari ini dan seterusnya adalah hari yang begitu membahagiakan, bagaimana tidak
bahagia sedangkan Allah selalu memberikan rahmatNya dengan begitu deras. Hati
ini selalu bersyukur dan berdo’a semoga menjadi bagian dari sebuah hadits “ man
yuridillahu bihi khoiran yufaqqihhi fiddin” barang siapa yang Allah kehendaki
menjadi baik, terdapat banyak kebaikan terhadap dirinya maka Allah akan
pahamkan dia terhadap agama. Sungguh bentuk besarnya cinta Allah kepada
hambaNYA adalah memahamkan dia terhadap agamaNya.
Bergerak dengan keyakinan dengan dihiasi ilmu dan sifat istiqomah, berpegang
kepada ilmu karena ia akan menghiasi pemiliknya dengan indah dan kepada sifat
istiqomah karena ia sifat mulia yang lebih baik dari pada 1000 karomah, menjadi
pribadi yang Allah cintai dengan bermanfaat kepada orang lain, karena bukan
seberapa hebat, tapi seberapa manfaat kita untuk lainnya, menjadi pribadi yang
saleh secara pribadi dan saleh secara sosial.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil’alamin, teriring rasa syukur penulis sampaikan
kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam, tak
lupa penulis haturkan kepada nabi Muhammad Saw, sebagai suri tauladan bagi
kita semua, Amiin.
Tesis dengan judul “Pengembangan Religiusitas dalam Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP N 20 Semarang”, disusun untuk memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam dalam Program Studi
S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada
semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan baik moral
maupun spiritual yang dapat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
Terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :
1.

Persembahan khusus untuk kedua orang tua dan suami tercinta. Bapak
Nyomo, Ibu Titik Kustinah, dan Aa Randi Samara, S. Kep., Ns, yang tiada
hentinya memberikan semangat dan mendo’akan penulis dalam setiap
detiknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

2.

Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph. D, selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Bapak Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, SH, M. Ag, selaku ketua program,
dan Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M. Pd, sebagai sekretaris Program
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Magister Pendidikan Islam Unissula Semarang, mereka yang telah begitu
banyak memberikan motivasi, serta berbagai hal yang tidak terhitung
berkaitan dengan proses pendidikan penulis di Program MPdI Unissula
hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4.

Bapak Prof. Dr. H. Abdulllah Hadziq, MA selaku pembimbing I dan Bapak
Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib. selaku pembimbing II. Beliau berdua
dengan sabar dan bijak telah membimbing penulis selama menyusun tesis ini.

5.

Bapak Ibu dosen Program Magister Pendidikan Islam Unissula Semarang,
yang telah membekali penulis berupa ilmu pengetahuan dan berbagai
pengalaman sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

6.

Staf TU dan karyawan di Program Magister Pendidikan Islam Unissula
Semarang yang telah melayani dan memfasilitasi semua yang diperlukan
penulis demi lancarnya penyusunan tesis ini.

7.

Pimpinan dan para karyawan perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan
dalam penyelesaian tesis ini.

8.

Kepala Sekolah SMP N 20 Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan penelitian.

9.

Untuk segenap keluarga besar SMP N 20 Semarang yang telah membantu
penulis dalam penyelesaian tesis ini.

10. Untuk temen-temen Program Magister Pendidikan Islam Unissula Semarang,
khususnya angkatan XIII. Terimakasih atas kebersamaan dalam menimba
ilmu di kampus tercinta ini.
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11. Dan untuk semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak
langsung yang telah membantu selesainya penyusunan tesis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini jauh dari sempurna dan
masih banyak kekurangan. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan
penulis tersebut, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak guna
perbaikan serta pengetahuan yang lebih baik.
Teriring do’a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut
memperoleh balasan dari Allah Swt dan dicatat sebagai amal saleh, dan semoga
karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin.

Semarang, 21 Agustus 2019
Penulis,

Laelatul Rhohmah
21501700007
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