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HALAMAN PENGESAHAN 

  



  



MOTTO 

 

 

﴾٢﴿قُ ْرَآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ ِإَّنا َأنْ َزْلَناُه   

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya.” (Q.S. Yusuf : 2)
1
 

  

                                                 
1
 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, CV Jumanatul Ali Art, 

2004, hlm. 317 

 



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Di setiap langkah kita, di setiap hembusan nafas kita, dan di setiap 

percikan aliran darah kita, sudah seharusnya kita mengucapkan syukur 

alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufi, hidayah 

serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI 

MTs AL-WATHONIYAH BUGEN SEMARANG”. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah 

menunjukkan umat Islam kepada jalan kebenaran. 

Selanjutnya dalam proses penyusunan skripsi ini, bukannya berjalan tanpa 

hambatan, tetapi sebagai pemula dalam hal nulis menulis tidak akan terlepas dari 

kesulitan-kesulitan yang selalu timbul dimana-mana, akan tetapi berkat dukungan 

dan do’a dari berbagai pihak akhirnya hambatan-hambatan tersebut dapat 

terlewati dan skripsi ini dapat tersusun sesuai rencana. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada semua oihak 

yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi penulisan dan terselesaikannya 

skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terimaksih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Ayahanda Muhammad Ali Akbar dan ibunda tercinta Khamimah, yang 

telah membesarkan dan selalu mendo’akan penulis dalam mencapai cita-



cita. Terimakasih yang terdalam atas segala kasih sayng, kesabaran, dan 

pengorbanan yang telah dierikan demi keberhasilan penulis. Semoga Allah 

selalu memberikan rahmatnya kepada beliau. 

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang 

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

Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 

4. Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku kepala jurusan Tarbiyah 

Fakultas Agama Islam yang telah membantu berjalannya skripsi ini. 

5. Bapak Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan 

saran sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. 

6. Ibu Hidayatus Sholihah, S.Pd.I., M.Pd., M.Ed., selaku dosen wali yang 

selalu mengarahkan penulis untuk menuntut ilmu, sehingga meraih gelar 

sarjana. 

7. Dosen jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai 

dasar penulisan skripsi ini. 

8. Pimpinan dan para karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas 

Agama Islam yang telah memberikan layanan kepustakan yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 



9. Bapak Muhammad Aufa, S.Pd.I., selaku kepala sekolah dan juga sebagai 

guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VII yang telah memberikan izin 

penulis dalam melakukan penelitian di MTs Al-Wathoniyah Bugen 

Semarang. 

10. Keluarga besar pesantren putri Assa’adah terutama Abah KH. Imam 

Sya’roni dan Ibu Hj. Khoiriyah Thomafy yang selalu membimbing, 

memberikan nasiat-nasihat serta ilmunya kepada penulis. 

11. Adik tercinta Aliyatun Nisa’us Sholihah yang telah menjadi penghibur 

disaat penulis merasa lelah. Kakak sepupu mas Saefi Firdaus yang telah 

banyak membantu keperluan-keperluan penulis selama di Semarang. Dan 

juga mas Ahmad Zaini Masykuri yang telah mendoakan penulis serta 

memotivasi penulis untuk selalu belajar dan menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan Jannah, Ida, Nurul, Laili, Afifah, inayah, dan 

juga teman-teman kamar khodijah, robi’ah dan ad-diwan yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

13. Keluarga besar PP. Salafiyyah dan PPP. Ar-risalah Curahkates terutama 

Abah KH. M. Najieb, S.Ag. dan Ibu Hj. Maimunah yang telah 

membimbing, mendo’akan, serta memberikan ilmunya kepada penulis. 

14. Bapak Ibu guru dari TK, MI, MTs Miftahul Huda, dan MA Ar-risalah 

yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa 

melanjutkan pendidikan di bangku kuliyah.  



15. Bapak H. Sarjuni, S.Ag., M.Hum., yang telah membantu dan 

mengantarkan penulis dalam menerima beasiswa di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

16. Teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah angkatan 2015, 

terima kasih atas kebersamaan, keceriaan dan  canda tawa kalian yang tiak 

akan pernah penulis lupakan. 

Dengan ketulusan dan keikhlasan dalam membantu penulis, tiada imbalan 

yang dapat penulis berikan kecuali do’a semoga Allah SWT memberikan imbalan 

yang lebih baik kepada mereka. 

Penulis menyadari baha penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

meski penulis sudah beruaha semaksimal mungkin dalam penyajian data dan tata 

bahasanya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun kepada pembaca guna perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulisdan bagi para pembacanya. Aamiin 

Semarang, 26 Februari 2019 
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