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MOTO

)7-6 : ) (اال نشراح7( ْصب
َ ) فَإ ِ َذا فَ َر ْغتَ فَا ْن6( ْريُ ْس ًرا
ِ إِ َّن َم َع ْال ُعس
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain
( QS. Al- Insyiroh : 6-7 ) (Slameto, 2003, hal. 201)

ْريُسْرً ا
ِ َسيَجْ َع ُل هللاُ َب ْع َد ُعس
“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”
( QS. Ath- Thalaq (65): 7

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan
dengan sesungguhnya, bahwa :
1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi
yang di dapat dari referensi yang digunakan.
3. Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 6 Maret 2019
Penulis

Elya Fatimatur Rofiah
NIM 31501502202

KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمن الرحيم
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda
Nabi Agung Muhammad Saw, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah
sebagai teladan bagi manusia, serta nabi yang akan memberi syafaat
kepada kita semua di akhir kiamat kelak.
Skripsi ini dapat terselesaikan bukan karena usaha dan kerja
keraspenulis semata, melainkan banyak pihak yang ikut serta membantu
menyelesaikan skripsi ini, baik berupa ide, pemikiran, dukungan, tenaga,
maupun berupa doa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Orang tua tersayang, bapak Nur Rofiq dan ibu Siti Maghfiroh yang
selalu memberi semangat dan memberi dana kepada penulis,
sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan di Universitas ini.
Dan mereka lah yang selalu memotivasi, memberi dukungan, serta
selalu berdoa untuk kesuksesan penulis dalam setiap langkah
kehidupan.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D selaku rektor
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib selaku Dekan Fakultas
Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Toha Makhshun M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan memberi
arahan-arahan yang bersifat membangun kepada penulis, sehingga
penyusun skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan
berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis,
termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Juga sebagai bekal untuk
penulis dalam menggapai masa depan.
6. Bapak dan ibu staff perpustakaan, yang memberi pelayanan dan
memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat memperoleh sumber
referensi berupa berbagai buku yang sangat membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Rusgiyanto selaku kepala sekolah MTs Futuhiyyah Kudu
Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis,
juga guru PAI dan staff TU yang telah membantu melengkapi datadata penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Adikku, Muhammad Shobakhul Huda yang selalu memberi candaan
di saat penulis merasa jenuh dalam mengerjakan tugas, sehingga
mampu mencerahkan kembali pikiran penulis dalam mengerjakan

tugas, sehingga mampu mencerahkan kembali pikiran penulis dalam
menyelesaikan tugas.
9. Teman-teman seperjuangan dan teman-temanku tarbiyah 2015
khususnya kelas A, yang selalu memberi semangat kepada penulis
dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah ikut serta membantu
penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari
kesalahan atau suatu kekurangan, sehingga penulis berharap kritik dan saran
yang dapat membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
Penuis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Semarang, 6 Maret 2019
Penulis

Elya Fatimatur Rofiah
NIM: 31501502202

