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MOTTO

           
    
Artinya : “(1). Demi masa., (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam
kerugian, (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabaran” . (Qs. Al 'Ashr : 1-3 )1
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Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Gema Risalah Press,
1992, hlm. 1099
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan
segala rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga
senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah
menegakkan kebenaran melalui ilmu dan Agama, selalu diteladani dan diharapkan
syafa’atnya.
Hanya karena Allah segala sesuatu terjadi hanya dengan izin-Nya semua
yang kita impikan terwujud. Manusia hanya berusaha, sedang Allah yang
menentukannya. Dengan izin Allah pula penulis dapat menyelesaikannya satu
bentuk skripsi sederhanan ini.
Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan
baik dari segi metodologi, analisis isi, maupun bahasanya. Untuk itu segala saran
dan kritik yang konstruktif dari semua pihak selalu diharapkan dan diterima
dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.
Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini
penulis menyampaikan terima kasih secara tulus, khusunya kepada :
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Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA. Ph. D, selaku Rektor Universitas
Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah merestui
pembahasan judul skripsi ini.
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penyusunan skripsi ini.
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mengarahkan penulis dalam menempuh studi.
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memberikan ilmu di UNISSULA Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah.
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UNISSULA yang telah memberikan layanan kepustakaan yang diperlukan
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Agama Islam di SMP Islam Roudlotus Saidiyyah Semarang.
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Adikku tersayang yang selalu mendoakan memberi semangat, motivasi dan
perhatian lebih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Mas Erhas Prasetyo S. Pd., mas ku yang paling baik, yang selalu mengantar
ke sekolah yang penulis teliti dan memberi informasi yang diperlukan
penulis.
11. Seseorang yang spesial dalam hidup penulis yang selalu mendo’akan,
memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
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12. Sahabat- sahabatku tercinta mbak Ika Rahmawati, mbak Nisa Kurnia, mbak
Rifa, mbak Nida , Putri ana, teteh Siti, Nayla, Nila, Kusrini, Dyah, Mbak
Ulun,

mas Affan , mas Mubarok

yang selalu memberi semangat dan

mendo’akan.
13. Mbak vivi mbak ku yang paling manis, yang selalu menyemangati penulis
untuk terus maju dan pantang menyerah.
14. Anak-anak les yang selalu membuat hari-hari penulis penuh keceriaan,
senyuman dan kebahagiaan dan memberi semangat kepada penulis.
15. Teman-teman di kampus UNISSULA, terutama Fakultas Agama Islam
Jurusan Tarbiyah angkatan 2012 semuanya tanpa terkecuali.
Harapan dan Do’a penulis, semoga amal dan jasa baik dari semua pihak
dicatat oleh Allah Swt sebagai amal mulia di sisi-Nya dan semoga mendapatkan
balasan yang berlipat dari-Nya.
Akhirnya, semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis
khusunya dan bagi para pembaca umumnya. Amin Ya Robbal’Alamin

Semarang, 15 Februari 2016
Penulis
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