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MOTTO 

 

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau 

telah selesai ( dari suatu urusan ) kerjakanlah ( urusan yang lain ) dengan 

bersungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah lah engakau berharap.  

(QS. Al Insyirah: 6-8). 

2. Niat dan bertekatlah dalam belajar, maka suatu hari kau akan menikmati 

masa depan yang baik 

3. Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan 

yang terbaik 

4. Satu satunya cara untuk melakukan belajar yang baik adalah dengan 

mencintai apa yang kamu lakukan dalam pembelajaran. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT  serta dukungan dan doa dari 

orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya bersyukur 

dan berterimakasih kepada : 

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat 

dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada 

Allah SWT yang meridoi dan mengabulkan segala doa 

2.  Bapak dan Ibu saya yaitu bapak Ngasto Utomo dan Ibu Sudarwati, orang 

yang selalu memberikan dukungan dan moril maupun material serta doa 

yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan 

doa yang terucap dari orang tua. Ucapan rasa terimakasih saja takkan pernah 

cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah 

persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku. 

3. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini 

telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan 

saya.  

4. Adik saya Dwiky Ady Tama dan Saudara saya yang senantiasa memberikan 

dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, rasa cinta 

kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih 

dan sayangku untuk kalian 

5. Sahabat yang memberi semangat, dukungan dan bantuan kalian semua 

takkan mungkin aku sampaikan disini, terimakasih untuk canda tawa, dan 
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perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis 

yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita 

pasti bisa.  

Terima kasih untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini 

untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi, dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan doa masa yang akan 

datang, Amin. 
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PRAKATA 

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, 

dan hidayah-Nya sehingga dengan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan lancer. Skripsi dengan judul Peningkatan keterampilan menulis puisi 
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pada siswa kelas VIII A MTs Alhamidiyyah Demak. Penulis menyadri bahwa 

terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

berikut ini. 
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