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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ات وأسكن الجن البركات لمن انتصب لشكر افضاله  الحمد هلل الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجالله  وفتح

ين بنوا وعلى آله وأصحابه الذ على من جزم بأنه أفضل الخلق كله والصالة والسالم  لمن عرفه حق معرفته 

ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه أحوالهم على اتباع سنته   

Puji dan syukur selalu kita curahkan kepada penguasa alam semesta, berkat 

kenikmatan jasmani dan ruhani-NYA lah pada akhirnya peneliti berhasil 

melakukan laporan penelitiannya terhadap penerapan media E-learning di 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. 

“PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING DI 

UNIVERSITAS” (Studi Kasus di Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Indonesia). Penelitian mengkaji dan mendeskripsikan penerapan 

media pembelajaran e-learning di UNIVERSITAS. Sebagaimana yang telah 

dipelajari bahwa pendidik harus memiliki metode mengelola pembelajaran dan 

menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, sehingga proses 

belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga mutu proses dan 

output pendidikan itu dapat meningkat. Oleh karena itu pendidik di zaman sekarang 

dan yang akan datang sudah menjadi suatu keharusan untuk mengikuti 

perkembangan serta beradaptasi terhadap perubahan global. 

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan meluangkan waktu demi kelancaram kegiatan penelitian ini,  antara 

lain : 



1. Bapak Rektor Nandang Sutrisno S.H. M.H. LLM. Ph.D. selaku rector Universitas 

Islam Indonesia yang telah memperjuangkan kampus tercinta dan membimbing 

serta mengontrol kemajuan yang akan lebih baik kedepannya. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Drs. H. M. Tamyiz 

Mukharram, Ph.D yang telah memperjuangkan sehingga FIAI maju seperti saat ini. 

3. Andi Bunwir SPd.I, ayahanda yang telah mendidik menjadikan penulis sadar akan 

pertanggung jawaban, menjadikan penulis lebih darmawan dan penulis sadar masih 

sangat banyak pelajaran yang harus ditimba dari seorang ayah yang sangat istimewa 

itu, dalam pergaulan serta dalam bermasyarakat ayahanda merupakan yang terbaik 

menurut penulis. Penulis merasa sangat bersyukur memiliki seorang ayah yang 

memiliki karisma yang tinggi dan mampu menjadi panutan bagi kalangan dan 

masyarakat disekitarnya. 

4. Terima kasih juga penulis haturkan kepada ibunda tercinta, Sri Wahyuni SPd.I yang 

selama ini mengajarkan oenulis untuk menjadi pribadi yang penuh kasih saying dan 

memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa dari 

seorang ibulah kita banyak belajar, hampir dari setiap hal perlu belajar darinya. 

Yang selalu sabar memberikan nasihatnya kepada kami padahal kami ini belum 

berkontribusi apapun kepadanya. 

5. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangat dari Vina Dwi Nurcahyani 

sebagai wanita yang selalu menginspirasi dan membantu serta memberikan 

semangat agar capat dalam bertindak, terutama dalam pembuatan skripsi. 



6. Tidak lupa peneliti mengucapkan trima kasih kepada adik adik tercinta, Andi Dwi 

Hartina, Andi Nurul Hudaina, Andi Muhammad Fadli Husni yang senantiasa manut 

dengan perkataan abangnya, walaupun abangnya terkadang sangat menjengkelkan. 

7. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Dr. Junanah MIS, yang menjadi orang tua 

penulis dalam menuntut ilmu, dan yang senantiasa sabar menghadapi mahasiswa 

dalam menghadapi setiap kehidupan masalah suka maupun duka. Dari beliau 

penulis banyak belajar untuk berusaha membantu kepada sesama. Penulis paham 

betul sosok ibunda kami yang satu ini, senantiasa membantu dan berusaha keras 

agar setiap anak didiknya bisa meraih yang terbaik, berkat beliau juga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Sosok yang menjadi panutan yang selalu menyayangi 

yang begitu banyak jasanya kepada semua terkhusus prodi Pendidikan Agama 

Islam  . 

8. Dosen Pembimbing Dr. Hujair A.H Sanaky yang membimbing penulis untuk 

menyelesaikan skripsi. Dari penulisan skripsi juga penulis menyadari betapa 

pentingnya metode-metode yang harus diterapkan agar penelitian tersebut 

menemukan hasil yang relevan. Selain itu peneliti juga banyak memahami tentang 

cara-cara penelitian khususnya penelitian kualitatif dari segi pengumpulan data 

metode mengumpulkan data dan lain sebagainya. 

9. Seluruh dosen FIAI Universitas Islam Indonesia yang tidak pernah bosan 

mengingatkan serta mendidik mahasiswa, semoga ilmu yang disampaikan kepada 

mahasiswa dapat bermanfaat bagi orang lain sehingga amal jariyah beliau tidak 

akan putus sampai mahasiswa saja. 



10. Teman-teman angkatan 2011 Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang 

telah banyak menginspirasi dan semoga kelak di zaman yang akan datang selalu 

tetap menginspirasi 

11. Teman-teman seperjuangan angkatan PAI 2013 UII yang senantiasa memberikan 

inspirasi kepada saya, canda tawa yang dialamai merupakan pengalaman berhara di 

setiap waktunya. 

Penulis sadar bahwa laporan hasil penelitian  ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kirtik dan saran yang membangun 

dari dosen. Akhir kata saya berharap semoga laporan ini  dapat bermanfaat bagi 

pendidik dan calon pendidik di era medern ini. 

 

 

  


