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MOTTO 

 

ْن أَْمرِّ اللَّهِّ ۗ إِّنَّ اللَّهَ ََل يُغَي ُِّر  ْن َخْلفِّهِّ َيْحفَُظونَهُ مِّ ْن بَْينِّ يَدَْيهِّ َومِّ لَهُ ُمعَق ِّبَاٌت مِّ

ْم ۗ َوإِّذَا أََرادَ اللَّهُ بِّقَْوٍم ُسوًءا فَََل َمَردَّ لَهُ ۚ َوَما  هِّ َما بِّقَْوٍم َحتَّٰى يَُغي ُِّروا َما بِّأَْنفُسِّ

ْن دُونِّ  ْن َوالٍ لَُهْم مِّ  هِّ مِّ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. ( Qs. Ar-Ra’ad ayat 11 )1 (Departemen Agama RI, 

Al Qur’an dan Terjemahnya, 2009) 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

Puji syukur penulis panjatkan Allah Swt karena atas rahmat dan hidayahnya, 

bantuan maupun bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini, juga tak lupa sholawat dan salam penulis haturkan 

kepada nabi besar dan agung Muhammad Saw, keluarga, sahabat, beserta pengikut 

sampai hari kiamat.  

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana lengkap dalam ilmu tarbiyah pada Fakultas Agama Islam 

Sultan Agung Semarang.  

Bimbingan, dorongan dan bantuan dari dosen, rekan-rekan serta ketulusan hati dan 

keramahan banyak pihak, sangat membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini 

dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin.  

Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :  

1. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib selaku dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Bapak Toha Makhshun,M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah 

mencurahkan segenap tenaga dan waktu hingga terselesaikanya skripsi ini.   

3. Bapak Khoirul Anwar S.Ag., M.Pd selaku dosen wali yang telah 

mengarahkan penulis dalam studinya.  
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4. Bapak kepala sekolah, bapak dan ibu guru selaku guru Pendidik Agama 

Islam beserta seluruh staf di SMP Negeri 43 Semarang. 

5. Bapak dan ibu dan keluarga dirumah yang telah memberikan semangat dan 

memantau perkembangan pendidikan penulis.  

6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian 

dan menyusun skripsi ini diantaranya adalah :  

Semoga segala bantuan, bimbingan, petunjuk, saran dan semua fasilitas 

yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari 

Allah Swt.  

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih kurang sempurna dan 

masih banyak kekurangan dan karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari para pembaca sangat kami harapkan, dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat.  

 

Semarang,02 Agustus 2019  

Penulis  
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