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MOTTO 

 

َ يَْنُصْركُْم َويُثَب ِْت أَْقدَاَمكُمْ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (Agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (Q.S Muhammad (47): 7)  
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DEKLARASI 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang 

telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-nya, kepada kita semua. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, penuntun kita, 

baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat serta para 

pengikutnya sampai akhir zaman, semoga kita mendapat syafa’atnya di 

yaumil kiamah nanti. Aamiin 

 Dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini. Penulis 

sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi metodologi, 

analisis dan isi. Oleh sebab itu penulis mengharap saran dan kritik yang dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi 

ini penulis menyampaikan terima kasih secara tulus, khusunya kepada : 

1. Ayahanda Kusnin, Ibunda tercinta Juminah, dan adiku tercinta Siti Khamidah 

selaku orang tua dan adik yang peneliti sayangi dan banggakan, yang 

senantiasa mencintai melindungi, membimbing dan mendoakan peneliti serta 

membantu materi sehingga peneliti dapat menuntut ilmu, menggapai cita-cita 

dan menyelesaikan skripsi dengan penuh keikhlasan dan perjuangan. 

2. Bapak, Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.  selaku Dekan 

Fakultas Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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4. Bapak Drs. H. Ahmad Rohani HM, M.Pd selaku dosen pembimbing  yang 

telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta fikiran dalam membimbing 

penyusunan skripsi ini.  

5. Bapak H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Pd selaku dosen wali yang telah 

mengarahkan dan membimbing penulis dalam menempuh studi. 

6. Bapak H. Choeroni, SHI., M.Ag yang telah banyak menmbantu, 

membimbing dan membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan, sehingga 

peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi. 

7. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam UNISSULA yang telah banyak 

memeberikan banyak ilmu kepada penulis. 

8. Kepala SMK Hidayatul Mubtad’in Bulusari Demak, Bapak Aris Bimono, 

S.Pd, M.Pd, yang telah memberikan ijin tempat untuk melakukan penelitian. 

9. Bapak  Mukhamad Taufik, S.Pd.I, selaku guru Mapel Pendidikan Agama 

Islam dan seluruh Guru atau Karyawan di SMK Hidayatul Mubtad’in 

Bulusari Demak yang turut mendukung dan membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Sahabat- sahabat Bolo Kuncoro yang selalu penulis banggakan Danang, Erik, 

Lutfi, Ina, Tiwi, Fatim, Dina yang selalu menemani dalam suka maupun duka, 

dan temanku yang paling konyol Fatan, Azmi, Bekti, Anang, Aghis, Akbar 

dan tidak lupa Alfiah N.J yang selalu memberikan penulis semangat dalam 

menyusun skripsi. 

11. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan penulis. 
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12. Seluruh teman-teman civitas akademika UNISSULA, teman-teman Jurusan 

Tarbiyah Fakultas Agama Islam Angkatan tahum 2014 yang berkenan 

berbagi pengalaman, yang selalu ada saat suka maupun duka. 

 Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan jauh 

dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, sapaan 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. Aamiin ya Rabbal’alamin 
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