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HALAMAN DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

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

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

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.  

3. Isi skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 24 Juli 2019 
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HALAMAN MOTTO 

 

َ وَ  ِ أُ ْسَو ةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكا َن يَْر ُجو اّلله ِِ َم ا ْل  ا ْليَوْ  لَقَْد َكا َن لَُكْم فِْي َر ُسْو ِل اّلله َ َر َو ذَ كَ   َراّلله

(12) اال حز ب:َكثِْيًرا   

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”( Al-Ahzab: 

21)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, Jakarta,Pustaka al-Mubin, 

2013, hlm. 273 
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 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena 

dengan petunjuk dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skipsi ini guna 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir di 

Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) 

 Sholawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang 

kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. 

Penulis menyadari tanpa kemauan dan tekad yang tinggi yang sungguh-

sungguh serta bantuan dari berbagai pihak, rasanya tidak akan mampu menyusun 

dan mnyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setyawan, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung. 

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

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku wali 

dosen yang telah mengarahkan penulis dalam menempuh studi. 

3. Bapak Sarjuni S.Ag.,M.Hum yang sudah merestui pembahasan judul 

skripsi ini dan juga sebagai dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran, dalam membimbing menyusun 

skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama 

penulis menimba ilmu di UNISSULA Semarang. 

5. K.H. Abah Imam Sya’roni selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fattah 

Terboyo Semarang yang selalu memberikan doa dan restu terhadap 

santrinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Umi Kulsum S.Pd selaku kepala SMP Hasanuddin 10 Semarang yang 

telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk melakukan 

penelitian terkait judul skripsi ini. 

7. Bapak Moh. Imam Nur Faqih, SH selaku guru Akhlak yang telah 

memberikan waktunya untuk membantu penulis selama penelitian terkait 

judul skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu tercinta ( Sami’un & Kosidah ) yang selalu mendoakan, 

memberikan dorongan moral maupun material kepada penulis, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

9. Adiku tersayang ( Ahmad Dzulfikar ) beserta keluarga besar saya dan 

tetangga-tetangga saya yang telah memberikan dukungan moral serta 

spiritual dan doa nya. 

10. Untuk semua teman-teman saya satu angkatan jurusan Tarbiyah 2015. 

11. Keluarga besar PP Al-Fattah yang satu angkatan dengan saya ( kang Aan, 

kang Anas, kang Fikri, kang Arwani, kang Saefi, kang Niam Kendal, kang 

Niam Purwodadi, kang Ahya, kang Marom, kang saiq, kang Mukmin) dan 

semua teman saya di pondok. 
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12. Keluarga besar Masjid Jami’ Tegalrejo ( Abah Nashirin, Ummina, Pak 

Nizar, Mba Afif, Mas Fais, Mba Kholif, Pak Imam, Mas Arip, Mas Toto ) 

dan semua keluarga teman-teman yang ada di Tegalrejo. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuannya, serta motivasi dan doa nya, sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari 

yang di harapkan, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan 

demi sempurnanya skripsi ini.  

Demikian, semogaskripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.  
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