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NOTA PEMBIMBING 

Yth. Dekan  

Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Di Semarang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah melalui masa bimbingan yang baik, maka naskah skripsi saudara: 

Nama   : Miftahul Haris 

Nim   : 15.211.1642 

Judul  : “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Aqidah 

Akhlak Siswa di MTs Sultan Fatah Gaji Guntur Demak” 

mohon untuk dimunaqosahkan. 

Demikian nota pembimbing ini kami buat, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. Ahmad Rohani HM, M.Pd 

NIK:  211589004 

NIDN: 0628056303 
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DEKLARASI 

Dengan  penuh  kejujuran  dan  tanggung  jawab,   penulis  menyatakan  

dengan  sesungguhnya,  bahwa  : 

1. Skripsi  ini  tidak  berisi  material  yang  ditulis  orang  lain. 

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

informasi  yang   terdapat  dalam  referensi  yang  dijadikan rujukan. 

 

 

 

 

 

Semarang, 15 September 2015 

Penulis, 

 

 

Miftahul Haris 

NIM.  152111595 

NIRM:11/X/01.2.1/2232 
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MOTTO 

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم 
ُقوا اللََّه َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوال َسِديًدا  فَ ْلَيت َّ

Artinya :  “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 

itu hendakklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 
1
 (QS. An-Nisa’: 

9) 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, Bandung, Diponegoro, 2000, hlm. 62. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala  puji  bagi  Allah  tuhan  semesta  alam.  Shalawat  dan  salam  

semoga  tetap  terlimpahkan  kepada  junjungan  Nabi  agung Muhammad  SAW,  

teriring  keluarga,  sahabat,  dan  para  penerima   perjuangan  beliau  hingga  

akhir  zaman. 

Dengan  iringan  rahmat,  inayah  dan  hidayah  dari  Allah  SWT.  Penulis  

telah  diberi  kemampuan  dapat  menyusun  sebuah  skripsi  yang  berjudul “  

Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa di  

MTs  Sultan  Fatah Gaji  Guntur  Demak “.  Dimana  skripsi  berisi  tentang  

hubungan  antara  perhatian orang tua  dengan  prestasi belajar aqidah akhlak. 

Penyusunan  skripsi  ini  penulis  susun  dengan  semaksimal  mungkin,  

namun  demikian  penulis  hanyalah  manusia  biasa  yang  tak  luput  dari  

kekurangan  dan  kesalahan.   Sehingga  sudah  barang  tentu  skripsi  ini  ada  

kekurangan  dan  kesalahan. Maka  dari  itu  penulis  mohon  saran  dan kritik  dan  

membangun  dari  pembaca. 

Naskah  skripsi  ini  selesai  atas  bantuan  banyak  pihak,  penulis  

menyampaikan  terima  kasi  kepada  : 

1. Bapak  (Zaenal Arifin) dan ibu (Sumiati) tercinta yang senantiasa 

membimbing putra putrinya untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih atas 

segala perjuangan yang telah bapak dan ibu lakukan demi keinginan penulis 

untuk menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi 

ini. 



vii 
 

2. Bapak H. Anis Malik Toha,Lc,MA,Ph.D selaku rektor Unversitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Drs. Yasin Arif, S.SH, MH selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang 

telah mendidik dan membimbing penulis dalam bidang kependidikan atau 

Tarbiyah, serta memberikan izin pengantar penelitian bagi penulis. 

4. Bapak  Drs. H. Ahmad  Rohani  HM.,  M. Pd.,  selaku  dosen  pembimbing   

yang  telah  meluangkan  waktu,  mencurahkan  tenaga  dan  pikirannya   

mulai  dari  awal  hingga  selesainya  skripsi  ini. 

5. Bapak Toha Mahsun, M. Pd selaku dosen wali yang telah memberikan 

pengarahan dan masukan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

masa studi dan skripsi dengan baik. 

6. Bapak  dan  Ibu  Dosen  Fakultas  Agama  Islam  Jurusan  Tarbiyah  

Universitas  Islam  Sultan  Agung   Semarang,  yang  telah  membekali  

berbagai  ilmu  pengetahuan,  sehingga  penulis  maupun  menyelesaikan  

penyusuna  skripsi  ini. 

7. Bapak  dan  Ibu  petugas  perpustakaan  Universitas  Islam  Sultan  Agung  

Semarang  baik  pusat   maupun  fakultas   yang  telah  memberikan  layanan  

kepada  penulis  demi  terselesainya  penyusunan   skripsi  ini. 

8. Kepala  Sekolah  MTs  Sultan  Fatah  Gaji  Guntur  Demak  dan  guru  

maupun  staf  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  peneliti  untuk  

melakukan  penelitian  di  MTs   tersebut. 

9. Seluruh  keluarga  tercinta  penulis  yang  selalu  mendukung  penulis  dalam  

menempuh  pendidikan. 
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10. Laily Ni’amah,S.Pd., S. Hum. yang telah membantu memberikan saran-saran 

kepada penulis 

11. Izza Jaoharoh, S. Pd. I yang telah membantu memberikan saran-saran kepada 

penulis 

12. Teman-teman  dikampus  UNISSULA,  terutama   FAI  Jurusan  Tarbiyah  

angkatan  2011  semuanya  tanpa  terkecuali,  yang  senantiasa   memberikan  

motivasi  kepada  penulis. 

13. Semua  pihak  yang  secara  tidak  langsung  telah  membantu  terselesainya  

penyusunan  skripsi  ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih, jazakumullah khoiron 

katsiro. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis. Oleh sebab itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik dari  semua 

pihak. 

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

Semarang, 15 September 2015 

Penulis, 

 

 

Miftahul Haris 

NIM:  152111642 

NIRM:11/X/01.2.1/2232 

  


