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NOTA PEMBIMBING 

Kepada  Yth. Dekan Fakultas Agama Islam  

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Di Semarang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

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

Nama  : M. Faizal Muzaki 

NIM  : 31501602398 

Judul  : PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM PADA ERA COVID-19 DI SMP IT ASSHODIQIYAH 

SEMARANG 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian nota pembimbing ini kami buat, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

        Dosen Pembimbing 

 

 

           Hidayatus Sholihah, S. Pd.I., M.Pd., M.Ed. 

       NIDN. 0617038005 
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MOTTO 

 

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا اللَّهَ يَْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمُكمْ 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (Agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (Q.S Muhammad (47): 7) 
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DEKLARASI 

ِحْيمِ بِْسِم اللِه ا ْحَمِن الرَّ لرَّ  

Dengan penuh rasa jujur dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang secara utuh ditulis oleh orang lain. 

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

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain. 

 

 

 

Semarang, 21 September, 2020 

   Penulis 

 

              M. Faizal Muzaki 

31501602398 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya, sehingga penulisan 

skripsi dengan judul “Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada era 

COVID-19 di SMP IT Asshodiqiyah Semarang” dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang telah membawa cahaya Ilahi kepada umat 

manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai 

khalifah di muka bumi. 

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil terselesaikan tanpa 

pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala dan bantuan dari semua pihak baik 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan 

ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Keluarga penulis, Ayahanda bapak Suharto dan Ibunda ibu Jami’ah tercinta, 

selaku orang tua, serta Kakak M. Nova Nur Aziz selaku saudara tua yang 

peneliti cintai, sayangi dan banggakan, yang senantiasa mencintai melindungi, 

membimbing dan mendoakan peneliti serta membantu materi sehingga peneliti 

dapat menuntut ilmu, menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi dengan 

penuh keikhlasan dan perjuangan. Semoga tetap diberikan kesehatan, 

keselamatan, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta’ala. 

2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku rektor UNISSULA. 
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Islam UNISSULA Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 
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membimbing, meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dengan ikhlas untuk 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

5. SMP IT Asshodiqiyah Semarang yang telah mempersilahkan penulis untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah 

membimbing dan membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan, sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi. 

7. Seluruh teman-teman civitas akademika UNISSULA, teman-teman Jurusan 

Tarbiyah Fakultas Agama Islam Angkatan tahum 2016 yang berkenan 

berbagi pengalaman, yang selalu ada saat suka maupun duka, khususnya 

teman-teman tarbiyah B. 

8. Sahabat-sahabat PMII, serta BLM FAI periode 2017/2018 dan periode 

2018/2019 yang telah memberikan arahan, pelajaran serta pengalamannya. 

9. Teman-teman kontrakan “PP Darul Ma’asyi”, warung kopi Pakde, kawan-

kawan HCB, dll yang tidak bisa debutkan satu persatu berkat motivasi 

semangat, kritik, saran, yang menghibur dikala penulis merasa jenuh, Putus 

Asa, dan Bimbang. 

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

membantu penyusunan skripsi ini. 
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     Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan jauh 

dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, sapaan kritik dan saran yang membangun 

senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

     Dengan penuh kerendahan hati, seperti apapun keadaan skripsi ini, peneliti 

berharap keberadaannya dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti 

pribadi dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya Rabbal’alamin 

 

          Semarang, 21 September, 2020 

     Penulis 
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