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MOTTO 

 

َل اّلّلُ َلُو َطرِيْ ًقا ِاََل اْْلَنَِّة  (رواه مسلم)َمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيِو ِعْلًما َسهَّ  
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, 

maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (H.R. 

Muslim). 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan memunculkan 

rasa kegembiraan hati, bersuka ria dengan penuh rasa syukur yang 

dipanjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah SWT. Keberhasilan dan 

kesuksesan yang sempurna ini tak dapat dicapai tanpa perjuangan, 

usaha dan bantuan orang lain, sehingga penulis dengan tulus 

mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sukadi dan Ibu Kumyanah yang 

telah membiayai dan juga memberikan do’a, sehingga skripsi 

ini bisa selesai. Kalian adalah semangat terbesar penulis untuk 

dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. 

2. Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan motivasi, 

semangat dan dukungan serta sahabat yang baik bagi penulis. 

3. Keponakanku tersayang yang selalu memberikan hiburan 

dikala penulis sedang jenuh dan membutuhkan refreshing. 

4. Para kyai dan semua asatidz Madrasah Aliyah Mazro’atul 

Huda Karanganyar Demak yang dengan keikhlasannya telah 

membimbingku seperti sekarang ini. 

5. Para pendidik dan pembimbingku di kampus hijau yang 

memberikan arahan serta bantuan dalam menyalurkan ilmunya 

guna menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. 

6. Mas Rohman yang selalu memotivasi dan memberikan 

semangat dengan tutur kata dan doa’nya. 

7. Serta semua teman-temanku di kampus yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu. 

Ya Allah... 

Kugemakan lantunan syukur pada-Mu, engkau telah 

memberiku orang-orang yang selalu mencintaiku, mengasihiku 

dan menyayangiku dengan setulus hati, sebening cinta dan 

kesucian do’a. 

Dengan penuh keihklasan qolbu dan kasih sayang suci, 

kepada kalianlah kupersembahkan... 
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Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Penerapan Program Adiwiyata dalam 

Peningkatan Karakter Peduli Lingkungan pada Peserta Didik 

di MA NU Mazro’atul Huda Karanganyar Demak” ini telah 

disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program studi strata satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris 

Biologi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung telah berkenan memberikan kontribusi pikiran, 

bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga sehingga penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan 

banyak terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Kepala atau Rektor Institut 
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4. Sulasfiana Alfi Raida, M.Pd selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan maupun pengarahan dalam penulisan 

skripsi ini. 

5. Para Dosen/Staff pengajar di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Nor Hasyim, SE selaku Kepala Sekolah MA NU Mazro’atul 

Huda Karanganyar Demak yang telah memberikan izin 

penelitian selama penyususnan skripsi ini. 

7. Aryanti, S.Pd selaku Koordinator Adiwiyata yang telah 

membantu penelitian selama penyusunan skripsi ini. 

8. Semua peserta didik MA NU Mazro’atul Huda Karanganyar 

Demak yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi 
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9. Bapak, Ibu dan Kakakku tercinta beserta seluruh keluargaku 

yang tak bosan-bosannya memberikan dukungan baik moril 

maupun materil. 

10. Dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah memberikan bantuan baik fisik dan psikis, sejak 

dari pelaksanaan hingga selesai penyusunan skripsi ini. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan penulis hanya mampu membalas dengan memanjat do’a 

kehadirat Allah SWT semoga mendapatkan balasan kebaikan yang 
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Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh untuk mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 
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