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Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak 

sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, tanpa seizin 

penulis. 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Ketentuan Pidana Pasal 113 

1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atay (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling 

banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) 
2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf f, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) 

3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama  4 (empat) 
tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau 

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah 

melimpahkan kasih dengan tidak pandang kasih, yang Maha 

Penyayang dengan limpahan karunia yang tidak pernah putus. 

Atas pertolongan Nya jualah yang menganugerahi kesehatan 

serta jiwa yang mutmainnah sehingga penyusunan buku ini 

dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dengan 

kepribadian yang mulia sebagaimana digambarkan dalam Al-

Qur’an, Uswatun Hasanah. 

Buku ini adalah hasil penelitian. Selama penyusunan, 

penulis menemui banyak hambatan dan kesulitan, namun 

semua itu dapat teratasi karena Allah senantiasa memberikan 

jalan keluar yang begitu mudah. Jalan keluar dalam kesulitan 

yang dihadapi penulis juga melalui orang-orang yang begitu 

berjasa.  Buku ini disusun dengan tujuan untuk 

mengungkapkan gambaran atas kompetensi guru sebagai 

bentuk motivasi siswa PAI. 

 Penulis menyadari bahwa sebesar apapun kita 

upayakan kesempurnaan, namun Allah jualah pemilik 

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati penulis memohon maaf bila ada kesalahan dan 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca. Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat, tidak 

hanya bagi penulis, tapi juga bagi orang lain pada umumnya, 

terkhusus bagi dunia pendidikan. 

 

 

September,   2020 

 

Penulis
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