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

: Akhida Miftakhul Jannah

NIM

: 31501201808
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Mohon untuk dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wasaalamu’alaikum Wr.Wb.
Dosen Pembimbing

Sarjuni, S.Ag., M.Hum.
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MOTTO

ف
َّ هللا ِم َن ا ْلـ ُم ْؤ ِم ِن ال
ُّ اَ ْلـ ُم ْؤ ِمنُ ا ْلقَـ ِو
ِ ض ِع ْي
ِ ي َخـ ْي ٌر َوأَ َح ُّب ِإلَـى
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang
lemah”
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DEKLARASI
Bismillahirahmanirrahim
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:
1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau
diterbitkan, dan
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi
yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai sumber
rujukan.

Semarang, 22 Febuari 2016
Penulis

Akhida Miftakhul Jannah
315.012.01808
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KATA PENGANTAR

الحمد هلل ربّ العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصالة والسالم على سيّدنا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
Alhamdulillahirobil’alamin

dengan penuh syukur kehadirat Allah swt

Yang Maha Ghofur, atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya telah
mencurahkan rahmat dan inayah-Nya untuk memuliakan manusia dengan ilmu
pengetahuan yang melimpah ruwah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah
kepada Baginda Rasulullah, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia dengan
sunnahnya hingga akhir zaman.
Berkat rahmat, taufiq dan hidayah yang dilimpahakan kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana dengan judul:
“Hubungan Konsep Diri Siswa Sebagai Seorang Muslim Dengan Sikap Belajar
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri 1 Gembong” sebagai syarat untuk
memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam jurusan Syari’ah tanpa
halangan suatu apapun.
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis meyakini tidak dapat
menyelesaikannnya dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati penulis, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih
yang tidak terhingga kepada :
1.

Bapak Dr. Anis Malik Toha M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
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2.

Bapak Drs. Yasin Arief S., SH. MH., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam (UNISSULA) yang telah merestui pembahasan judul
skripsi ini.

3.

Bapak Sarjuni, S.Ag M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing
penulis, sehingga skripsi ini dapat terseleseikan.

4.

Kepada seluruh Dosen FAI khususnya dosen Tarbiyah yang telah berjasa
memberikan ilmunya kepada kami dan juga kepada seluruh jajaran TU FAI
yang telah memberikan pelayanan yang berkenaan dengan urusan
administrasi kepada penyusun skripsi selama ini.

5.

Terkhusus Papah dan Mamah tercinta, H. Sunar Abdul Rozaq S.Pd., M.Si dan
Hj. Aminatun Ni’mah S.H., M.Kn., terimakasih atas segala cinta, kasih
sayang, dukungan, perhatian, didikan, motivasi dan do’a yang telah diberikan
selama ini, terimakasih karena papah dan mamah selalu ada untuk ananda.
Ananda bangga jadi anak papah dan mamah.

6.

Adikku tersayang Arbian Miftakhul Rizqi .terima kasih atas perhatian,
semangat dan kasih sayang yang selalu diberikan, kakak bangga memiliki
adik sepertimu.

7.

Teruntuk sahabatku Marina Faliecha, Anika Zahrotul Aini, dan Saiful
Mu’alim, yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang telah memberikan
suport, semangat di kala terjatuh dan terluka.

8.

Teruntuk Bpk. Toha Makhsun S.Pd. M.Pd yang sudah saya anggap sebagai
bapak saya sendiri, yang selalu memberikan Ilmu, wawasan, dorongan,
didikan kepada saya.
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9.

Teman-temanku Mahasiswa FAI Tarbiyah angkatan 2012, dan semua pihak
yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu
penulisan skripsi ini, maupun selama kehidupan penulis, terimakasih yang
sebesar - besarnya atas kehadiran kalian dalam mewarnai hidupku.
Akhir kata, dalam menyusun skripsi sengaja maupun yang tidak
disengaja, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan
masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan
skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca semua dan Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk
kita semua.
Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya
bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya.
Semarang, 22 Febuari 2016
Penulis,

Akhida Miftakhul Jannah
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