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KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan

hidayah-Nya kepada kita semua, serta dengan Inayah-Nya pula peneliti dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Simulasi Peer Teaching

Sebagai Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Terhadap Praktek

Mengkafani Jenazah Pada Mata Pelajaran PAI” (Penelitian Tindakan Kelas di

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Kencana Bandung Kelas XI Jurusan

Keperawatan). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda

Rasulullah Saw. Beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya.

Peneliti berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini dengan

sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari dengan segala keterbatasan yang

dimilikinya, maka sekripsi ini terdapat kekuranngan. Karena itu keritik dan saran

sangan diharapkan bagi peneliti untuk melengkapi, memperbaiki, dan

menyempurnakan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan, dorongan dan

dukungan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memberi

motivasi dalam penyelesaian dalam skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak dan Mamah serta seluruh anggota keluarga tercinta yang tidak henti-

hentinya mendoa’akan, baik siang maupun malam serta selalu memberikan

dukungan baik moril, materil agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Enoh, Drs., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

3. Ibu Hj. Adliyah Ali M.D, Dra., M.Pd.I. selaku pembimbing I yang telah

memberikan petunjuk, menyediakan waktu, tenaga, dan fikiran beliau dalam
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upaya memberikan bimbingan, serta pengarahan kepada penulis dalam proses

menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak H. Ayi Sobarna, Drs., M.Pd. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas

membagi waktu, tenaga, dan fikiran beliau dalam upaya memberikan

bimbingan, petunjuk, serta pengarahan kepada penulis dalam proses

menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Seluruh staf SMK Bhakti Kencana Bandung yang telah memberikan izin kepada

penulis untuk melakukan penelitian skripsi di sekolah yang dinaunginya.

6. Siswa-siswi kelas XI jurusan keperawatan SMK Bhakti Kencana Bandung

selaku subyek penelitian yang telah bekerja sama dengan baik.

7. Sahabat perjuangan angkatan 2011, yang telah memberikan saran dan

motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah

memberikan bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis demi terselesainya

penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memanjatkan do’a semoga Allah Swt senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunianya, dalam membalas amal kebaikan,

pengorbanan serta bantuan dan keikhlasan kepada semua pihak yang telah

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi

ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para

pembaca. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandung, April 2015
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