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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

    Universitas Islam Sultan Agung 

    di tempat 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka skripsi saudara: 

Nama : Emi Retno Rahmawati 

NIM : 31501602327 

Judul : Implementasi Metode Tanya Jawab dalam Pembelajaran Aqidah 

Akhlak di MTs Nurul Huda Gajah Demak 

Mohon untuk dapat dimunaqosahkan. 

Demikian harap menjadi maklum. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
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SURAT PERYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Emi Retno Rahmawati 

Nim  : 31501602327 

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiyah yang berjudul : 

 

Implementasi Metode Tanya Jawab dalam Pembelajaran Aqidah 

Akhlak di MTs Nurul Huda Gajah Demak. 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindakan plagiasi, atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang 

lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan 

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

  

      Semarang, 10 September 2020 

 

 
   Emi Retno Rahmawati 

31501602327 
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DEKLARASI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang di tulis orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang   terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3.  Seluruh isi dari skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis 

 

Semarang, 10 September 2020 

Penulis 

 

Emi Retno Rahmawati 

31501602327 
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HALAMAN MOTTO 

 

َماَء َونَْحُن َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّْي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِْيفَْة قَالُوا أتَْجعَُل فِيَْها َمْن يُْفِسُد فِْيَها  َويَْسِفُك الّدِ

ُس  ( 03لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َماالَ تَْعلَُمْوَن ) البقرة :  تَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ  

Artinya :  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi” mereka berkata 

“mengapa engkau hendak dijadikan (khalifah) dimuka bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan senantiasa bertasbih dengan memuji 

engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah : 30). 

(Departemen Agama RI, 2004:6) 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الّر حمن الّر حيم

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt. 

yang telah melimpahkan rahmat,taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI METODE TANYA 

JAWAB DALAM PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTs NURUL 

HUDA GAJAH DEMAK” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepangkuan 

Rasulullah Saw. yang  telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang 

benderang ini, dengan adanya addinul Islam. Semoga kelak kita mendapatkan 

syafa‟atnya pada hari qiamat. 

Selanjutnya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, bukannya 

berjalan tanpa hambatan, banyak sekali rintangan dan ujian. Namun, sebagai 

pemula dalam hal tulis menulis tidak akan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang 

selalu menjadi penghias kehidupan, akan tetapi berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak akhirnya beberapa hambatan tersebut dapat dilewati, sehingga 

skripsi ini dapat tersusun. Penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua 

pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi penulisan dan 

terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:   

1. Orang tua penulis, Bapak Munawir dan Ibu Legiyati yang telah memberikan 

segalanya baik do‟a, semangat, motivasi, kasih sayang, ilmu dan bimbingan 

yang tidak dapat diganti dengan apapun. Terima kasih atas pengorbanan 

yang diberikan kepada penulis demi meraih cita-cita dan keberhasilannya.  

2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang.  
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3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

4. Bapak Toha Makhshun., S.Pd. I, M.Pd.I, selaku Kepala Jurusan Tarbiyah 

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

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

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan pengarahan dalam penyusun skripsi ini.  

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada 

penulis.  

7. Segenap pimpinan dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan layanan kepustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  

8. Ibu H. Mustaghfirin, S.Ag selaku Kepala Madrasah MTs NURUL HUDA 

GAJAH DEMAK yang telah mengizinkan dan membantu dalam penelitian. 

9. Ibu Sri Mu‟anisah, S.Sos.I  selaku guru pendamping yang telah membantu  

penelitian dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati.   

10. Kakak tersayang Moh. Robitu Bagio, Adik tersayang Pipit Ahsanul Nisa 

yang selalu memberikan kebahagiaan dan selalu memotivasi penulis. 

11. Sahabat penulis shofiyah, S.Pd, dewi fatihatus sa‟adah, kholidiyah, leni 

rosita sari, diyah ayu krisdayanti yang telah menemani dan memberikan 

keceriaan, kebahagian penulis dengan sepenuh hati. 
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12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Tarbiyah Unissula dan teman-taman 

Pondok Pesantren As-Shodiqiyah yang memberikan semangat, dorongan, 

keceriaan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.   

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga support 

dan do‟a dari semua pihak di atas dicatat oleh Allah Swt. sebagai amal mulia di 

sisi-Nya.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari atas kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan 

demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umunya. Aaamiin. 

Semarang, 10 September 2020 

Penulis 

 

Emi Retno Rahmawati 

31501602327 

 

 

 

 

 

 


