
i 
 

PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PAI 

SISWA SMP ISLAM TERPADU DAARUT TAHFIDZ (Desa Karang Asem Sayung 

Demak) 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu(S1) 

Dalam Ilmu Terbiyah 

 

 

 

 

 

  

  

Oleh 

Nisa Ulfa Oktafia 

31501602421 

 

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

  JURUSAN TARBIYAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITASS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2020 



ii 
 



iv 
 

 



v 
 

MOTTO 

۟ا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا قُوَٰٓ
َٰٓ لَْيَها َوقُودَُها ٱلنَّاُس َوٱْلِحَجاَرةُ عَ يَ 

َٰٓ أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ  ئَِكةٌ ِغََلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ يَْعُصوَن ٱللَّهَ َما
َٰٓ  َملَ 

 

 

Artinya  

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At- Tahrim Ayat 

6) 
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KATA PENGANTAR 

alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulis skripsi tanpa adanya kendala atau halangan sesuatu apapun. 

Sjripsi dengan judul” Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SMPIT Daarut Tahfidz (desa karangasem saying demak)” dengan tersusunnya 

untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana satrata 

satu (S1) di Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) semarang. 

Dengan terselesaikannya penyusunan skirpsi ini, penulis menyampaikan banyak 

terima kasih kepada,: 

1. Bapak Drs Bedjo Santoso MT. PhD, Selaku Rektor UNISSULA 

2. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, MPd selaku dosen Fakultas Agama Islam 

Sultan Agung Semarang 

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

Agama Islam dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta 

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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4. Bapak Drs. Muhammmad Muthar Arifin  Sholeh, M.Lib yang telah 

mengarahkan penulis dalam studi belajar di Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung. 

5. Bapak dan ibu  jajaran  Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi berbagai ilmu 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu staf kantor dan perpustakaan Fakultas Agama Islam dan 

perpustakann Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberi pelayanan 

yang baik.  

7. Bapak kepada sekolah beserta staf pengajar dan karyawan SMPIT Daarut 

Tahfidz (Desa Karangsem Sayung Demak) yang telah bersedia membantu 

penulis selama penelitian. 

8. Bapak Maskan Mugni Dan Ibu Jamilatun  tercinta yang telah memberikan 

dorongan baik moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyususnan skripsi ini. 

9. Muhammad Muhlas seseorang yang selalu meluangkan waktunya untuk 

memberikan dorongan, motivasi, semangat,  dan do’anya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi 

ini.  

11. Saudara/saudari ku seperjuang angkatan 2016 yang tercinta. 
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Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dari 

yang diharapkan, oleh karena itu kritik dan sran senantiasa penulis harapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis memanjatkan do’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

pribadi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


