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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Moto 

1) ―Manusia sangat membutuhkan ilmu daripada (mereka) membutuhkan 

makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 

sehari sekali atau dua kali, sementara ilmu dibutuhkan sepanjang 

nafasnya.‖ (Hadist Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal) 

2) ―Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia 

dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan maka 

ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri.‖ (Hadist Riwayat Al-

Baihaqi) 

3) Tidak ada batasan waktu untuk siapapun dalam mencari ilmu, selama 

berniat untuk mendapatkan ilmu maka akan dipermudah jalannya. 

(Peneliti). 

 

PERSEMBAHAN 

Hasil karya sederhana yang saya tuliskan ini saya persembahkan kepada 

orang-orang tercinta dan terkasih: 

1) Keluargaku, Mama dan ayahanda orang tua yang aku cintai dan 

sayangi Mama Mufidah dan Ayahanda Mahmudi, dua orang yang 

paling aku cinta dan sayangi di dunia ini. Terima kasih atas Do‘a, 

kasih sayang, pengorbanan, dan tak henti-hentinya memberi support, 

semangat kalian selama ini serta moril maupun material dalam 
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2) penyusunan skripsi ini.. dan kedua adik-adiku yang paling aku sayang 

Faradisa Agustin Mahmudi dan Moch. Irfan Januarsyah Mahmudi 

adik-adikku yang membuatku selalu berjuang dan bersemangat untuk 

menjadi inspirasi mereka 

3) Kawan terdekat dan kawan baikku sekaligus kawan seperjuangan 

Yoga Pamungkas yang telah sabar menemani, menjadi teman 

sekaligus sahabat yang selalu ada, menghibur, mendukung, memberi 

Do‘a dan memberikan dukungan dalam setiap hal positif 

4) teman-temanku, Tak lupa pula untuk teman-teman seperjuangan 

lainnya Etina Sri Sajrina Ansar, Azim Luthfiana, Rofingatur Rokhmah, 

Anggun Rizki Dwi Puspitasari yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi untuk menjadi yang lebih baik dan sukses 

5) Almamater dan teman-teman seperjuangan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia 2012 yang selalu menjaga kekompakan dan memberi 

semangat.  
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PRAKATA 

 

Alhamdulillahirobbil‘alamiin Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah 

Swt, berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi yang berjudul ―Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Berita Melalui 

Model Examples Non Examples dengan Media Kartu Foto pada kelas VIII MTs 

Ibrohimiyyah Brumbung Mranggen Demak. 

Peneliti sangat menyadari bahwa dengan tersusunnya skripsi ini berkat 

bantuan berbagai pihak, terutama peneliti mengucapkan terima kasih kepada Evi 

Chamalah, M.Pd. selaku pembimbing I. dan Leli Nisfi Setiana, M.Pd. selaku 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan berupa masukan, arahan, saran 

dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk 

penyusunan skripsi ini, yaitu: 

1. H. Anis Malik Toha, Lc.,MA.,Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 

2. Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu pendidikan 

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

sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penyusunan skripsi ini dan membantu dalam memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyususnan skripsi ini 
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4. Leli Nisfi Setiana, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penyusunan skripsi ini dan membantu 

dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyususnan skripsi ini 

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unissula Semarang yang telah ikhlas 

dan sabar memberikan bekal ilmu serta pengetahuan sehingga penulis mampu 

merampungkan skripsi ini 

6. M. Abdul Aziz Hamim, S.Pd. I., Kepala Sekolah MTs Ibrohimiyyah 

Brumbung Mranggen Demak yang telah memberikan izin dan kesempatan 

kepada peneliti untuk melakukan penelitian 

7. Sri Nuriyah, S.Pd., M.Pd., Guru pengampu bahasa dan Sastra Indonesia kelas 

VIII  MTs Ibrohimiyyah Brumbung Mranggen Demak yang yang telah 

membantu dalam melaksanakan penelitian dan memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk melakukan pelaksanaan penelitian 

8. Siswa-siswi kelas VIII MTs Ibrohimiyyah Brumbung Mranggen Demak yang 

senantiasa menjadi bagian dari penelitian skripsi ini 

9. Keluargaku yang senantiasa mendukung langkahku disertai iringan Do‘a, 

cinta, dan kasih sayangnya 

10. Etina Sri Sajrina Ansar yang telah sabar membantu dan meluangkan waktu 

dalam proses penelitian berlangsung 

11. Kedua sahabatku, Asri ‗ah Rahmawati dan Jihan Crisla Tambunan yang telah 

memberikan semangat serta Do‘a dan senantiasa setia menjadi teman dekat, 

keluarga sekaligus sahabat hingga detik ini 
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12. Teman-teman keluarga besar Kos 26B, Kak Dewi Citrayanti, Mbak Nani 

Indriyani, Ani Saputri, Nurul Alfatiha, Kak Wirdha, Titin Yuliana, Oktavia 

Indriyani, dan semua yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu di sini yang 

telah setia menemani menjadi teman-teman yang baik dan seru, memberikan 

semangat dan keceriaan 

13. Teman-teman keluarga besar kos 46 Purwosari yang telah menemani dan 

memberikan keceriaan 

14. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 

2012 dan semua pihak yang tidap dapat peneliti sebutkan satu per satu yang  

telah membantu, memberi Do‘a, memberi dorongan, dan mensupport dalam 

penelittian dan penyususnan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti akan 

dibalas oleh Allah Swt. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

lebih dan menambah wawasan bagi pembaca. 

Semarang,           2016 

Peneliti 

 

Alifah Septia Iriana 
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