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NOTA PEMBIMBING 

 

Yth. Dekan 

Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah melalui masa bimbingan yang baik, maka naskah skripsi saudari: 

Nama : Ichya Nur Islam 

NIM : 31501502218 
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1 SEMARANG 

Mohon untuk dapat dimunaqosahkan. 

Demikian nota pembimbing ini peneliti buat, harap maklum. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. H. Ali Bowo Tjahjono, M.Pd 
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MOTTO 

 

ا يََره   َفَمن ٍة َخۡۡيٗ ا يََره    ٧ ۥَيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ةٖ َشرٗ  ٨ ۥَوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

لزلة)  (٧-٨ :الزر
Artinya :  

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya (7) Dan barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula 

(8)
1
 (QS. Al-Zalzalah : 7-8)” 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang, CV. Asy-Syifa’, 1998, hlm. 481 
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Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

kesungguhan bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

 

Semarang, 15 Februari 2019 

Peneliti 

 

       Ichya Nur Islam 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah Swt, yang telah melimpahkan nikmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-

Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad Saw, yang menjadi suri tauladan bagi 

kita. Semoga kita termasuk ke dalamnya, umat yang mendapat syafaatnya di 

yaumul akhir kelak. Amin ya robbal ‘alamin.  

Dalam meraih segala impiannya, manusia hanya dapat berusaha dan 

berdo’a. Selebihnya biarlah tangan-tangan Allah Swt yang menentukan jalan 

keberhasilan hidup manusia. Alhamdulillah atas izin Allah Swt peneliti mampu 

menyelesaikan satu rangkaian skripsi. Usaha dan do’a senantiasa mengiringi 

perjalanan pembuatan skripsi ini. Segala keberhasilan dan kemudahan yang 

peneliti rasakan tak luput dari kekuasaanNya.  

Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Begitu pula dengan skripsi ini, 

yang masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Baik dari metodologi 

penelitiannya, isinya, ataupun bahasanya, peneliti memohon maaf yang sebesar-

besarnya. Oleh karenanya, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca, untuk masa depan yang lebih baik lagi. 

Dalam menulis skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu demi kelancaran pembuatan 

skripsi ini, khususnya kepada: 
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Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 

yang telah mengizinkan peneliti membahas judul skripsi ini. 

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

sekaligus wali dosen yang telah meluangkan tenaga, fikiran serta 

waktunya membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini dan 

senantiasa memberikan peneliti arahan serta masukan dalam 

menempuh studi selama kurang lebih empat tahun ini. 
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skripsi ini. 
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penyemangat peneliti ketika peneliti mulai jenuh sehingga penyusunan 
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Peneliti senantiasa berdo’a semoga amal dan kebaikan dari semua pihak 

dicatat oleh Allah Swt sebagai amal mulia di sisiNya dan mudah-mudahan Allah 
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Semarang, 15 Februari 2019 

  

 Penulis



 


