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MOTTO

1. Dengan iman dan Taqwa, maka tantangan akan jadi ketentraman.

2. “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah:153)

3. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah: 286).
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PERSEMBAHAN

Segala puji ku ucapkan hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

nya kepada kita, sholawat dan salam tetap tercurah kepada rosulullah SAW,

Maka skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ibu dan Bapak Tercinta

Ibuku tersayang aku yakin engkau selalu melihatku dan berdoa untuku disurga
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kesehatanku. Bapak, Engkau selalu memberikan perhatianmu kepadaku, engkau

tidak pernah marah sedikitpun kepadaku. Tauladan yang kau berikan adalah kasih

sayang tiada tara yang tidak bisa terbalas olehku.

Kakek dan Nenekku

Kakek adalah sosok yang sangat tangguh dan selalu mengutamakan kedisiplinan.

Terimakasih sudah membimbingku sampai saat ini. Nenekku yang selalu khawatir

kalau aku jauh dari rumah. Terimakasih sudah merawatku sampai aku bisa seperti

ini. Mungkin tanpa kalian aku tidak bisa seperti ini.

Dosen Pembimbing dan Dosen PBSI

Pak Turahmat dan Bu Aida Azizah terimakasih banyak sudah membimbing saya

sehingga bisa menyelesaikan skripsi saya. Semua dosen PBSI terimakasih untuk

ilmu dan nasehatnya selama mengajarkan saya dari semester 1 sampai semester

akhir. Semoga amalan dalam memberikan ilmu dibalas dengan kebahagiaan.

Teman-temanku tercinta

Teman-teman seperjuanganku PBSI 2012. Bersama kalian masa-masa kuliah
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan

hidayahnya sehingga dengan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan
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N 02 Semarang” ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat

sarjana pendidikan.

Selama penyusunan skripsi, penulis selesaikan dengan lancar dan baik
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sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian di MTs N 02
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sudah memberikan waktu mengajarnya untuk saya melakukan penelitian

di MTs N 02 Semarang.

9. Bapak dan Ibu, Kakek dan Nenek serta keluarga tercinta yang selalu

mendoakan akan keberhasilan penulisan dalam menyelesaikan studi di
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