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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada Yth :  Dekan Fakultas Agama Islam 

  Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

  Di tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Setelah saya bimbing secara baik, maka naskah skripsi saudara : 

Nama :  Cicik Ayu Lestari 

NIM :  31501201834 

Judul :  Implementasi Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 20 Semarang 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb. 

Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd 

NIK. 211585001 
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MOTTO 

 

 

                               

                               

 

 

Artinya:  

“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan-nya? Katakanlah “Apakah sama 

orang- orang yang mengetahui dengan orang- orang yang tidak mengetahui?” 

Sebenarnya hanya orang sehat yang dapat menerima pelajaran.”  

(Q.S Az- Zumar : 09)
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1
 Al-Qur’an dan terjemahan, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Bandung, Diponegoro, 2010, 

hlm. 459 
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DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya, bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis dan atau diterbitkan orang lain 

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

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.  

3. Semua sumber yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini telah 

peneliti cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  
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Penulis 
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