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MOTTO 

 

 

 

Q.S Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi: 

 

ن ۡ ۡۡأَمَّ نٌِتَۡءانَآَء لِۡهَُوۡقََٰ َذُرۡۡٱلَّي  ِٓخَرةََۡساِجٗداَۡوقَآئِٗماۡيَح  َۡربِّهِۡۡٱۡل  َمةَ َۡرح  ُجوْا تَِويۡۡۡۦ َويَر  ۡيَس  ۡهَل  ۡٱلَِّذينَۡقُل 

لَُموَنۡوَۡ ۡإِنََّماۡيَتََذكَُّرۡأُْولُوْاۡۡٱلَِّذينَۡيَع  لَُموَن  بََِۡلۡيَع  بََٰ َل   ٩ۡۡٱۡل 
ۡ

Artinya:  

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

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran”.(Q.S Az-Zumar : 9).
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, yang 

telah mencurahkan segenap rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan 

kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini tanpa ada rintangan yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita merupakan umatnya yang 

mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. 

Skripsi yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Fiqih Dalam Pembinaan 

Ibadah Shalat Peserta Didik Di MTs Al Irsyad Gajah Demak ini, disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) dalam ilmu 

tarbiyah. Skripsi ini berisi hasil penelitian yang memfokuskan perhatian pada 

efektivitas pembelajaran fiqih di MTs Al Irsyad Gajah Demak. 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 proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak bekerja sendirian. 

sumbangan bantuan dan dukungan banyak pihak, secara moril maupun materiil, 

yang terlibat secara langsung maupun tidak, sangat mewarnai proses 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima 

kasih terutama Kepada:  
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Ayahanda dan Ibunda tercinta ( Bapak Nur Cholis dan Ibu Zumrotul 

Khasanah), atas cinta dan kasih sayang serta segala doa yang tiada putus, atas 

cucuran keringat yang tiada berhenti mengalir, dan atas harapan yang disematkan 

dipundak penulis, sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan studi 

dan skripsi ini.  

Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, dengan sabar membimbing, 

mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  

Bapak H. Anis Malik Toha, Lc, MA, Ph.D   selaku rektor Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Bapak Drs. Yasin Arif, S.SH selaku 

Dekan Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah. Bapak Drs. Ahmad Rohani, HM 

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

dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Bapak pimpinan 

perpustakaan Unissula beserta staf-stafnya yang telah membantu penulis 

memperoleh buku-buku referensi yang mendukung penyusuan skripsi ini. 

Bantuan dan dukungan juga berasal dari lingkungan dimana penulis 

tinggal dan melaksanakan penelitian. Untuk itu, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: Kakek dan Nenek tersayang (Rumaen, Umi murtasidah) dan adik 

adik tercinta (Azkiyatun Nasih, Falih Ulil Albab, Ikmal Barka Ramadhan) yang 

telah memberikan do’a yang tiada hentinya untuk penulis serta memberikan 

dorongan motivasi untuk penulis. 
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Bapak Nur Fauzi, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah beserta Ibu guru 

mata pelajaran fiqih Ibu Siti Aisyah, S.Pd.I, staf  TU, Asatidz dan Asatidzah  di 

MTs Al Irsyad Gajah Demak yang telah membantu dalam penelitian, sehingga 

skripsi ini berhasil disusun.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap daya 

upaya dan kemampuan penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 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. Untuk itu, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan 

tambahan hazanah dalam hasil penelitian pendidikan. Penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman, demi perbaikan ke 

depannya. Semoga skripsi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

Khususnya bagi penulis. Amin… 

Semarang, 24 Agustus 2016 

Penyusun 

ۡ

 

 

Moh Saiful Anas 


