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Alamat : Jl. Gunung Kunci, RT/RW 04.09  

Kartasura Sukoharjo Jateng 57167 

 

Lamp. : 3 Ekslempar 

Hal : Naskah Skripsi 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada  : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang 

Di Semarang 

  

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi 

saudara: 

Nama : Khoirun Nisa‟ 

Nim : 31501301910 

Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAI di MtsN 

Mranggen Demak 

Mohon dapat dimunaqosahkan. 

Demikian, harap menjadi maklum. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. H. Ahmad Rohani HM.M.Pd 

NIK :0628056303 
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MOTTO 

 

 

َٰٓأَيُّهَب اْ إَِرا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ فِي  ٱلَِّزيهَ  يَ  لِسِ َءاَمىُىَٰٓ ُ يَۡفَسحِ  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ٱۡلَمَج  لَُكۡمۖۡ  ٱّللَّ

ُ يَۡشفَغِ  ٱوُشُزواْ فَ  ٱوُشُزواْ َوإَِرا قِيَل   ٱۡلِؼۡلمَ أُوتُىْا  ٱلَِّزيهَ َءاَمىُىْا ِمىُكۡم وَ  ٱلَِّزيهَ  ٱّللَّ

ت ٖۚ وَ  ُ َدَسَج  َٰٓأَيُّهَب ١١بَِمب تَۡؼَملُىَن َخبِيٞش  ٱّللَّ ْا إَِرا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىاْ  ٱلَِّزيهَ  يَ  َءاَمىُىَٰٓ

لِسِ فِي  ُ يَۡفَسحِ  ٱۡفَسُحىاْ فَ  ٱۡلَمَج  ُ يَۡشفَغِ  ٱوُشُزواْ فَ  ٱوُشُزواْ لَُكۡمۖۡ َوإَِرا قِيَل  ٱّللَّ  ٱّللَّ

ت ٖۚ وَ  ٱۡلِؼۡلمَ أُوتُىاْ  ٱلَِّزيهَ َءاَمىُىْا ِمىُكۡم وَ  ٱلَِّزيهَ  ُ َدَسَج    ١١بَِمب تَۡؼَملُىَن َخبِيٞش  ٱّللَّ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Mujadillah: 11) 
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KATA PENGENTAR 

 

Bismillahirrohmanirrahim 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ilahi rabbi yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi dengan judul ”implementasi prinsip-prinsip pembelajaran PAI di 

MTs N Mranggen” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S.I) di Fakulatas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. 

 Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan dorongan baik moral 

maupun material, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

2. Bapak Muhtar Arifin Sholeh Dekan Fakultas Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Unissula yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini. 

3. Bapak Drs. H. Ahmad Rohani, H.M.M.Pd selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga pikiran untuk membimbing 

peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikam. 
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4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga peneliti mampu 

meneyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak pemimpin perpustakaan Universitas dan Fakultas Tarbiyah 

Unissula, yang telah memberikan layanaan kepustakaan yang diperlukan 

dalam penyususnan skripsi ini. 

6. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu penyususnan skripsi 

ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari 

yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang kontruktif senantiasa 

peneliti harapkan demi sepurnanya skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan para pembaca pada umumnya...Amiin. 

 

      Semarang, 27 Januari 2017 

 

       Penyusun 

 

 

 

 

 

 


