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NOTA PEMBIMBING 

 

Nama  : Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd. 

Alamat  : Jl. Padi Selatan 1, Gebangsari, Genuk, Kota Semarang 

Hal  : Naskah Skripsi 

Lampiran : 3 Exemplar 

NOTA PEMBIMBING 

Kepada : 

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA 

Di Semarang. 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Setelah saya bimbing dengan baik, maka naskah skripsi saudara: 

Nama  : Ana yulianingsih 

NIM  : 31501602344 

Judul  :PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAM 

ACHIEVEMENT DEVISIONS TERHADAP KEMANDIRIAN PESERTA 

DIDIK DI SMPN 5 DEMAK  

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut segera dapat di ujikan (di – 

munaqasah-kan 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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HALAMAN DEKLARASI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama  : Ana Yulianingsih 

NIM  : 31501602344 

Jurusan : Tarbiyah 

Fakultas : Fakultas Agama Islam 

Dengan ini sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan 

adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian – bagian yang 

dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya 

sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan 

yang diperoleh. 
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MOTTO 

 

 َوَمااللَّذَّةُ إِالَّ بَْعدَ التَعَبِ 

“Tak ada kenikmatan kecuali setelah susah payah” 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan 

kenikmatan serta karunia yang tiada batasannya, dan atas izin-Nya penyusun 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan 

kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhmmad SAW yang telah 

membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sekarang ini, semoga kita 

semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafa’atnya kelak di hari kiamat 

nanti. Aamiin  

Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Devisions Terhadap Kemandirian Peserta Didik di SMPN 5 

Demak” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana 

(S1) Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah UNISSULA. Penyusun telah 

berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini untuk 

memperoleh hasil yang terbaik. Namun demikian, dengan keterbatasan 

kemampuan serta pengetahuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna. Dengan bantuan berbagai pihak, baik berupa pikiran maupun 

tenaga, dan dengan mengucapkan alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Orang tua saya bapak Suhadi dan ibu Sri Sularti terimakasih untuk nasihat, 

didikan, do’a dan kasih sayang sampai saat ini hingga dapat menyelesaikan 

tugas akhir saya ini. 

2. Kedua kakak saya Adi dan Eko  atas semua dukungan dan semangat kalian 

yang ingin membantu mewujudkan cita-cita saya. 

3. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Unissula 

4. Bapak Muchtar Arifin Sholeh, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Ahmad Muflihin S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah 

mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk penyusun, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.  
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6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universeitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan 

membekali dengan berbagai pengetahuan.  

7. Bapak Sukahar, S.Pd., M.S.i selaku Kepala sekolah SMPN 5 Demak yang 

telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian.  

8. Bapak M. Syifa, S.Pd., M.Pd. serta bagian kepaniteraan dan seluruh guru 

dan  karyawan yang telah berkenan memberikan izin dan membantu  dalam 

melaksanakan penelitian di lapangan. 

9. Semua teman-teman Tarbiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, yang telah memberikan support dan bantuannya, baik pikiran, 

tenaga, maupun material.  

10. Teruntuk teman baikku Nur Rohmah terimakasih atas semua dukungan 

semangat, saran dan kritikannya. 

11. Terimaksih kepada mbk triyas yang sudah membantu mengedit dari awal  

proposal skripsi hingga akhir skripsi ini. 

12. Dan untuk dia, seseorang istimewa yang dikirimkan oleh Tuhan, hadir 

membawa cinta, mendatangkan bahagia, serta memberikan rasa rindu yang 

tak pernah ada habisnya.  

 

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun khusunya dan pembaca pada umumnya.  

 

 

     


