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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-

Rahman : 16)

2. Belajar memang capek, namun akan lebih capek kelak ketika kita tidak

belajar.

3. Jika kamu merasa bebanmu lebih berat dari yang lain, itu karena Tuhan

melihatmu lebih kuat dari yang lain.

4. Jangan hanya melihat tapi lakukan, maka kamu akan mengerti.

PERSEMBAHAN

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan,

semangat serta doa.

2. Teman tersayang Wakhyu Nur.W.M yang senantiasa memberi

semangat.

3. Teman-teman PBSI yang selalu memberi dukungan.

4. Saudara Koplak Sispek, Yoga, Toyink, Santo, Marcus dan semua

yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

5. Teman-teman seperjuangan FKIP Unissula 2012 yang telah

memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Almamaterku “FKIP Unissula” yang telah membekali ilmu

pegetahuan selama di bangku perkuliahan.
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PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang

menganugerahkan tugas mulia kepada kita selaku manusia, sebagai kholifah-Nya

di muka bumi. Berkah rahmat, taufiq, inayah, serta dan segala kebesaran-Nya

semata, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah,

Nabi Muhammad SAW yang sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu

apapun, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Semoga kita menjadi umat

beragama yang mampu menjunjung tinggi kebesaran ilmu yang telah diwahyukan

beliau kepada kita semua. Aamiin.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah

sebagai berikut.

1. H. Anis Malik Thoha, Lc.,MA.,Ph.D sebagai Rektor Unissula.

2. Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum sebagai Dekan FKIP.

3. Evi Chamalah, M.Pd sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus Penguji dalam

penyusunan skripsi.

4. Turahmat, M.Pd sebagai Pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang selalu

meluangkan waktu untuk menjadi tempat bertanya kapanpun dibutuhkan dan

selalu memberikan solusi untuk kesulitan saat mengerjakan skripsi.

5. Aida Azizah, M.Pd sebagai Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang

telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu

kepada penulis.

7. Ngasiyah, S.T sebagai kepala sekolah MTs Mujahidin Mluweh yang

berkenan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

8. Juwarti, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia MTs Mujahidin

Mluweh yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
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9. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan kelancaran dan kesuksesan

serta selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia.

10. Kakak dan adik-adik tercinta, yang selalu memberikan doa dalam

menyelesaikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

11. Teman tersayang Wakhyu Nur.W.M yang telah banyak membantu terima

kasih selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa dalam

menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar PBSI terima kasih kebersamaanya selama ini.

13. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah

berkenan meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini. Semoga

bermanfaat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tanpa

bantuan dari pihak lain, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang

mmbangun dari pihak manapun demi kesempurnaan skripsi ini agar lebih

bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis.

Semarang,    Agustus 2016

Penulis


