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MOTTO

                     

             

)٦:التحرىم(

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”. (QS. At-Tahrim : 6)
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ungkapan syukur yang teramat dalam dipersembahkan kehadirat Allah

SWT, karena dengan pertolongan Nya, penulisan skripsi berjudul “Peran Orang

Tua dalam Pendidikan Agama Islam pada Anak di Dusun Siroto Candirejo

Ungaran Barat Kabupaten Semarang” akhirnya dapat diselesaikan sesuai

rencana.

Relevan dengan judulnya, skripsi ini berupaya mengkaji secara serius

Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama Islam pada Anak, diharapkan hasil

kajian ini selain bermanfaat sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata

satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan

Agung (UNISSULA) Semarang, juga membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait

sebagai upaya inovasi ilmiyah untuk memperbanyak kazanah keilmuan, sebagai

bahan komparasi, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut sekaligus sebagai

masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi signifikan bagi penulisan dan terselesaikannya skripsi ini,

penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta MURYANTO terima kasih atas perjuangan dan jerih

payahnya, kasih dan sayangnya sehingga penulis dapat melangkah kejenjang

kuliyah sampai lulus.

2. Ibunda tersayang MUTAMIMAH, yang selalu dengan sabar memberi

motivasi penulis supaya menjadi orang yang sukses, tegar dan pantang
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menyerah. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi keduanya

dimanapun berada, serta berkenan memberikan rahmat dan ampunan yang

seluas-luasnya kepada beliau berdua, karena beliau berdua adalah cermin dan

guru bagi penulis.

3. Adik-adikku tersayang Riski Wahyu Wibowo dan Ridho Wahyu Maulana

Hakim yang selalu memberikan dukungannya, selalu menghibur dikala

penulis merasa suntuk dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Yasin Arief, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Agama Islam,

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. H. Ayoeb Amin, LIS., M. Ag. Selaku Dosen Wali dan juga Dosen

Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan sampai terselesainya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah membekali berbagai

ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

7. Guru-guruku yang selalu memberikan nasihat-nasihat serta ilmunya sehingga

terselesainya penyusunan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku tersayang Muhammad Fauzan, Alfian Suhendarsyah,

Alwiyati Nurul Fatin, Fina Nurul Fitriya, yang selalu mampu meluangkan

waktu untuk berdiskusi bersama penulis, memberikan segala masukan sampai

terselesainya skripsi ini, dan untuk sahabatku Ayuningtias Yarun yang

memberikan waktu, tenaga serta semangat morilnya sehingga menjadi

motivasi bagi penulis untuk lebih bersemangat dalam penyeleseian skripsi ini.
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