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NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada  : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

di Semarang 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb.  

Setelah saya bimbing dengan baik, maka naskah skripsi saudari: 

Nama   : Indira Falasifa 

NIM   : 31501301901 

Judul : Implementasi Metode Muhadhoroh dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Darul Amanah Sukorejo 

Kendal 

Mohon untuk dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. M. Muhtar Arifin Shooleh, M.Lib. 
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MOTTO 

 

 

ْنَضلََّعْنَسِبيِلِهَوُهَوَأْعلََاْدُعِإَلىَسِبيِلَربَِّكِباْلِحْكَمِةَواْلَمْوِعَظِةاْلَحَسَنِةَوَجاِدْلُهْمِبالَِّتيِهَيَأْحَسنُِإن ََّربََّكُهَوَأْعَلُمِبمََ
 (۵۲۱)النحلَ:َُمِباْلُمْهَتِدينََ

Artinya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (QS. An-Nahl : 125)
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DEKLARASI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

a. Skripsi ini tidak berisi material yang telah diterbitkan oleh penulis lain. 

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

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan, dan telah penulis 

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama 

Islam (FAI) Universitas Sultan Agung (UNISSULA). 

c. Seluruh isi dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis. 

 

Semarang, 11 Februari 2017 

Penulis 
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PENGESAHAN 
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KATA PENGANTAR 

  

 Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt,  Tuhan yang 

menganugrahkan tugas mulia kepada kita selaku manusia, sebagai kholifah-Nya 

di muka bumi (bukan sekedar sebagai Abdullah). Berkah  inayah, taufiq, dan 

segala ke-Maha  Keesaan-Nya semata. 

 Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rosul 

Muhammad  SAW, Sang  pembawa cahaya kebenaran serta idola, suri tauladan 

bagi ummat muslim. 

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan  terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut,  

1. Ayah Saikun Ma‟ruf, Ibu tercinta Siti Aminah dan seluruh keluarga penulis 

yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil 

dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh studi dan 

menggapai cita-cita, dari lubuk hati peneliti yang terdalam mengucapkan 

“terima kasih untuk semua yang telah engkau perjuangkan dan untuk 

segalanya yang telah engkau berikan Ibu dan Ayah,i love you, semoga suatu 

saat nanti anakmu ini bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan baik 

untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, dan semua jasa-jasamu 

kelak dapat terbayarkan dengan baktiku kepadamu. 

2. Rektor UnissulaH. Anis Malik Thoha, Lc., Ma., Ph.D. 



 

 

vii 

3. Dekan FAI sekaligus pembimbing dalam penyusunan Skripsi yang telah 

sabar dan ikhlas dalam membimbing peneliti yaitu Drs. M. Muhtar Arifin 

Sholeh, M.Lib. 

4. Bapak dan  Ibu Dosen  Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Agama Islam Unissula Semarang yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan bagi peneliti. 

5. Kepala SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal yaitu bapak Mufti Haris S.Pd  

yang telah memberikan izin mengadakan penelitian.WAKA bagian 

Kurikulum  yaitu bapak Faiq S.Pd.I yang sangat membantu dalam hal 

bimbingan surat menyurat di SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal.Guru PAI 

di SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal yaitu Siti Anisa S.Pd yang telah 

berkenan memberi bantuan, informasi, dan kesempatan waktu untuk 

melakukan penelitian. 

6. Pengasuh Ponpes Putri As-Sa‟adah yaitu Abah Sya‟roni dan Ibu Khoiriyah, 

terimaksaih atas segalanya, bimbingan dan nasehat-nasehatnya selama di 

pesantren.  

7. Kepada keluarga besar Kakak Muhammad Jaya Bastomy, Kakak Agus 

Nurrachman, Adek Salsadila Octaviany, Adek Fathma Alya Tastbita, Adek 

Afifatul Mufidah, yang selalu mensuport dalam pengerjaan Skripsi ini. 

8. Kepada sahabat yang telah saya anggap sebagai keluarga sendiri, geng 

rempong(Naelah, Lily, Upha, Anis Pi‟ah, Nana, Ivo) yang menemani 

perjalanan hidup di kampus tercinta UNISSULA. Keluarga As-Sa‟adah yang 
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gak kalah rempong (Anis Laela, Ita, Petruk, Ceca, Ci‟ning, Sholik, Zulfa, 

Anis Pu‟ah, Zaza) yang sering guyon gak karuan. 

9. Teman-teman sekamar, yang telah mendengar keluh kesah dan kesal saya 

sepanjang perjalanan menyelesaikan Skripsi. Walaupun kamar saya yang 

berpindah-pindah, hingga tidak dapat saya sebutkan satu-persatu siapa saja 

kalian 

10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesaikannya 

Skripsi ini. 

Atas jasa-jasa mereka, peneliti hanya dapat memohon doa semoga mereka 

diterima di sisi Allah SWT. Dan mendapat balasan pahala yang lebih baik serta 

mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat kelak. Peneliti dalam hal ini 

juga berharap kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk 

menyempurnkan puisi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada 

umumnya. Aamiin. 

 

Semarang, 13 Maret 2017 

Peneliti 
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