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MOTTO 

 

  يَ ْرُجو اَّللهَ  َكانَ َمنْ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اَّللهي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لي 

َ َكثيريًا َر َوذََكَر اَّلله  {٢ ١ }ا أل حزاب:  َواْليَ ْوَم اآلخي

Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap  (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab (33) : 21)1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, Bandung, Diponegoro, 2012, hlm. 
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menempuh studi. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah UNISSULA 

Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat, sehingga peneliti mampu memyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

8. Petugas perpustakaan Fakultas Agama Islam dan Universitas 

UNISSULA, yang telah memberi layanan kepustakaan dan bantuan 

kepada peneliti untuk memperoleh informasi dam referensi yang 

dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini. 



 

 

x 

 

9. Bapak Edy Haryano, S.Pd., selaku Kepala sekolah SD Negeri Plelen 04 

Kec. Gringsing Kab. Batang, yang telah memberi ijin kepada peneliti 

untuk melaksanakan penelitian, sehingga penelitian berjalan dengan 

lancar dan baik. 

10. Bapak Mohammad Farid Miftah Zen, S.Pd., selaku guru Pendidikan 

Agama Islam yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan 

penelitian di SD Negeri Plelen 04 Kec. Gringsing Kab. Batang. 

11. Seluruh guru, karyawan, dan peserta didik di SD Negeri Plelen 04 Kec. 

Gringsing Kab. Batang yang telah membantu peneliti untuk mendapat 

data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Seluruh keluarga yang selalu memberi masukan dan arahan serta 

memotivasi kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi dengan tepat waktu. 

13. Seluruh teman-teman civitas akademik UNISSULA Jurusan Tarbiyah 

Fakultas Agama Islam Angkatan 2014, yang berkenan berbagi 

pengalaman selama ini, yang selalu memberi semangat demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

14. Seluruh saudara Jomblo Fair. Ayuningtias Yarun, S.Pd., Ahmad 

Khotib, M. Choirul Hamim, Maghfur Afandi, M. Ikbal Mj, M. Luqman 

Baihaqi, Ari Nurika, Aisaturosida, Nur Inayatika, Nur Fadila, Siti 

Khamsina, Ulin Nif’ah, serta yang lainnya yang telah berproses 

bersama-sama dan selalu ada saat suka maupun duka. 



 

 

xi 

 

15. Seluruh saudara “IMABASA” Ikatan Mahasiswa Batang Sultan Agung 

Semarang, yang selalu memberikan suport dan masukan, mengajarkan 

artinya kebersamaan, kesabaran, dan perjuangan, serta keikhlasan. 

Sehingga peneliti mengerti arti semua itu saat penyusunan skripsi ini. 

16. Seseorang yang selalu mendo’akan, memberikan motivasi, dukungan 

dan banyak membantu peneliti selama dalam menempuh pendidikan 

ini, selalu ada saat suka maupun duka, sehingga peneliti termotivasi 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang 

membangun senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. 

Dengan penuh kerendahan hati, seperti apapun keadaan skripsi ini, peneliti 

berharap keberadaannya dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti 

pribadi dan para pembaca pada umumnya. Amiin ya Rabbal’alamin. 

 

 


