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MOTTO

                          

                          



190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS.
Ali Imron: 190-191)1

1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Al-Ikhlas, Jakarta, Samad, 2014, hlm. 75



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat

beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir

zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan

Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi yang berjudul

“Pemanfaatan Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran PAI (Studi Kasus Pada

Kelas 4 Di SD Islam Sultan Agung 4 Semarang)”. Untuk memperoleh data-data

dan informasi yang lengkap penulis membutuhkan waktu penelitian kurang lebih

selama dua bulan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai

pelaporan hasil penelitian.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan

ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta (Ibu Muamanah dan Bapak Suwardi) yang

telah memberikan dorongan baik moral maupun material, cinta dan kasih

serta do’a yang terus mengalir tiada henti, serta harapan yang disematkan

dipundak penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan studi dan

skripsi ini.



2. Bapak H. Anis Malik Toha, Lc, MA, Ph.DselakurektorUniversitas Islam

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Bapak Drs. Yasin Arief, S. SH selaku Dekan Fakultas Agama Islam Jurusan

Tarbiyah.

4. Bapak Drs. Ali Bowo Tjahjono M.Pd selaku dosen pembimbing dan juga

wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya, dengan sabar

membimbing, dan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Toha Mahsun, S. Pd. I, M. Pd. I selaku Biro Skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Agama Islam Jurusan

Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Bapak pimpinan perpustakaan Unissula beserta staf-stafnya yang telah

membantu penulis memperoleh buku-buku referensi yang mendukung

penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Sururi Ma’shun S.Pd selaku kepala sekolah di SD Islam Sultan Agung

4 Semarang, Bapak Muhammad Yusuf S.Pdi selaku guru mata pelajaran PAI

di SD Islam Sultan Agung 4 Semarang terimakasih telah membantu dalam

penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini berhasil disusun.

9. Kakak dan kakak ipar tersayang (Maftuchatur Rofi’ah dan Ahmad Mu’alim)

yang telah memberi semangat serta dukungan penuh dan do’a yang tiada

henti agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Serta adik-

adikku yang lucu (Ahmad Achsinur Risqi dan Ahmad Moedrickul Ilmi) yang

selalu memberi keceriaan kepada penulis.



10. Calon suamiku Rizki Dwi Bakti yang telah memberi semangat serta motivasi

serta do’a yang tiada henti untuk penulis agar dapat menyelesaikan studi dan

skripsi ini.

11. Guru mursyid Thoriqoh (KH Mahfudz dan Pak Nur) yang telah memberi

dorongan serta do’a yang tiada henti agar penulis lancar dalam menyelesaikan

studi dan skripsi ini.

12. Semua teman-teman Tarbiyah angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebut

namanya satu persatu yang selalu kompak dan rukun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap

daya upaya dan kemampuan penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal.



Namun, untuk menjadi skripsi yang sempurna ideal, penulis sadar skripsi ini

masih terdapat kekurangan. Meskipun demikian, skripsi ini telah disusun dengan

mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, serta telah

melalui diskusi-diskusi dan proses bimbingan yang panjang dengan pembimbing.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan

segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya

bagi kita semua.

Semarang, 16 Agustus 2016
Penulis

Siti Kholifah
NIM: 31501201723




