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Artinya : Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan 

(Rosul-rosul)
1
. {QS.Ali Imran : 137} 
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Departemen Agama, Al-Qura’an dan Terjemahannya, Bandung, PT. Sigma Examedia 

Arkanleema, hlm. 69 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang telah 

melimpahkan segala nikmat, rahmat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan, serta dapat dibaca dan ditelaah 

oleh para pembaca yang budiman. Sholawat dan salam mudah-mudahan 

senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa 

panji Islam dan penerang hati umat manusia. 

Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Karyawisata pada 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SD Islam Sultan Agung 02 

Semarang “disusun untuk memenuhi salah satu sayarat guna memperoleh gelar 

sarjana strata satu (S.1) di fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak seraya berdo’a semoga Allah 

selalu memberikan yang terbaik buat mereka semua. 

1. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib, Dekan Fakultas Agama Islam 

Unissula yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini. 

2. Bapak Bapak Drs. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd., yang telah meluangkan waktu 

dalam membimbing dan memberi petunjuk sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 
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3. Ibu Hidayatus Sholihah, S.Pd.I, M.Pd, M.Ed Selaku dosen wali yang 

senantiasa memberi semangat dan dorongan belajar agar menjadi orang yang 

berguna. 

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Unissula, yang 

telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Pimpinan Perpustakaan  Universitas dan Fakultas Tarbiyah Unissula, 

yang telah memberikan layanan  kepustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Semua guru SD Islam Sultan Agung 02 Semarang Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

7. Persembahan khusus untuk orang tua tercinta, ayahanda Arif Nur Alim dan 

Ibunda Sayyidah Muna’ah yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan 

setiap waktunya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

selesai tepat waktu. 

8. Bapak Mat Umar, S.Pd.I selaku kepala sekolah dan guru mapel SKI di sd 

Islam Sultan Agung 02 Semarang yang telah bersedia diteliti dan memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

9. Kepada mbak Fina Maelina, Muhammad Sholihul Hadi dan Sri Ningsih yang 

membimbing penulis menyelesaikan penelitiannya.   

10. Dan kepada semua pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu  

karena terbatasnya ruang. Kepada mereka yang disebutkan di atas, penulis 

berdo’a semoga jalan Tuhan dibentangkan di hadapanya. 
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Akhirnya, penulis berharap semoga risalah ini tetap membawa manfaat, 

sebesar apapun manfaat itu, bagi pengembangan pendidikan Islam maupun 

sebagai pengayaan khazanah keilmuan. Amin 
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