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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kegagalan bukan akhir dari segalanya.

Jika kamu pernah gagal jangan pernah bosan untuk terus mencobanya. Kegagalan

bukan akhir dari segalanya karena kegagalan merupakan kesuksesan yang

tertunda

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua

saya yang selalu bertanya kapan selesai skripsi.
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PRAKATA

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, dan

hidayah Allah Swt. dengan kemudahan-Nya penulis berhasil menyelesaikan

skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad

Saw yang telah membawa umatnya ke luar dari zaman jahiliyyah ke zaman islami

yang terang benderang. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan

lancar dan baik karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada

penulis. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa hormat dan sayang yang tulus,

penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini.

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

Agung Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas

Keguruan Ilmu Pendidikan yang memberikan kesempatan pada peneliti

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Evi Chamalah, M.Pd, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis selama ini.

4. Evi Chamalah, M.Pd, selaku pembimbing I yang dengan teliti dan bijaksana

dalam memberikan petunjuk dan bimbingan bagi penulis hingga terselesainya

skripsi ini.
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5. Leli Nisfi Setiana, M.Pd, sebagai pembimbing II yang dengan tekun dan

sabar membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan

skripsi ini.

6. Bapak dan ibu yang dengan tulus memberikan doa dan dukungan untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semua keluarga yang telah mendukung penulis

selama ini.

7. Hanida Aning Tyas yang selalu memberikan semangat dan mendukung

penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Budi yang selalu mendengarkan keluh kesah kesah penulis selama

penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan selama ini, teruntuk kalian Nilna Muna, Indah

Puji, Lilis Ruwanti, Veronicha, Iba Rizki I, Efa Alfistasari, Luk Luk Azmil

M. Kenangan bersama kalian tidak akan penulis lupakan. Semoga

persahabatan ini bisa terjalin hingga nanti kita tua.

10. Rekan-rekan mahasiswa PBSI 2012 terima kasih atas semua bantuannya.

Semoga kita tetap bias menjalin persaudaraan sampai kita tua nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan diterima dengan tangan terbuka dan

hati yang lapang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya peneliti

dibidang yang sama dan semoga karya ini dicatat sebagai amal kebaikan disisi

Allah SWT.


