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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum 30:21)
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skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan dan panutan kita 

nabi agung Muhammad SAW, Rasul yang membawa umat manusia dari jaman jahiliyah 

menuju jaman yang terang benderang yaitu agama Islam. 

Dalam hal ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya 

atas dukungan, do’a dan bantuannya dari berbagai pihak dalam penyusunan tugas akhir 

dalam bentuk skripsi ini, diantaranya adalah : 

1. Ir. H. Prabowo Setyawan, MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang beserta jajaran Wakil Rektor I,II dan III. 

2. Drs., H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Serta selaku dosen pembimbing yang telah sabar 

meluangkan banyak waktu dan tenanganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, 

ilmu, dorongan, semangat, senyuman dan juga nasehat yang sangat berguna untuk 

penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

3. Toha Makshun M.Pd.I selaku ketua Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Sultan Agung Semarang. 

4. Seluruh dosen, staff, serta karyawan FAI Unissula Semarang. 

5. Kepada Bapak Nur Kholis S.Ag selaku kepala SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang 

yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah. 



6. Kepada Bapak H. Moh. Sodikin selaku guru mata pelajaran aqidah akhlak yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk membantu peneliti. Serta untuk seluruh guru dan 

staff karyawan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 

7. Kepada keluarga dan orang tua Bapak Edy Kusdiyanto dan Ibu Lilik Budiarti serta Mbak 

Anglia Prihartanti, Mas Hendri Rahman Dianto, Mas Muhammad Sholeh Ikhwan, dan 

keponakan-keponakan saya Syifa Eka Fadhilla, Muhammad Reyhan Nugraha yang selalu 

memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi. 

8. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat 

Sultan Agung Semarang termasuk para senior dan kader serta terkhusus untuk sahabat-

sahabati di Kepengurusan Komisariat  Periode 2017/2018 yang senantiasa memberikan 

semangat dan do’a kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan study dengan 

tepat waktu. 

9. Kepada sahabat-sahabat saya, Riana Widianingsih, Nisrina Nur Fauziyah, Rista 

Debriani, Iva Nurul Aini, Raditia Intan, dan Putri Atrasina yang selalu memberikan 

waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, dan Miftakhul Nafi’ah 

yang mau menemani saya untuk melakukan penelitian di sekolah. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Tarbiyah  Program Studi Pendidikan 

Agama Islam khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan kerja sama 

dalam penulisan skripsi ini. 

11. Dan kepada semua teman-teman , organisasi, para pihak yang tak bisa saya sebutkan satu 

persatu yang telah membantu dan memberi dukungan serta semangat dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna dan 

banyak kekurangan. Dalam penyusunan ini diperlukan kritikan dan saran yang diharapkan 

mampu memperbaiki penelitian menjadi sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat umum.  



 

Semarang, 28  Februari 2019 

Penulis 

 

Siti Choirunisa 

NIM.31501502288 


