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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah : 11) 

2. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah : 216) 

3. Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 

mengoreksi dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri. 

 

PERSEMBAHAN 

1. Orang tua dan keluargaku yang telah berjasa mendidikku tanpa keluh kesah, 

memberi motivasi dan inspirasi yang tiada henti, dan mendoakanku untuk sampai 

di penghujung kesuksesan. 

2. Sahabat-sahabatku Novitasari, Dina, Amalia Qurotul Ayun yang selalu 

memberikan motivasi, dukungan, dan memberikan semangat, Diana Intan 

Permata Sari yang telah membantu menjadi observer selama penelitian di sekolah 

dan teman-teman seperjuangan FKIP Unissula yang telah memberikan dukungan 

sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT., Tuhan yang 
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ke-Maha Keesaan-Nya semata, akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

sehingga berada di depan pembaca seperti sekarang ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, 

Nabi Muhammad SAW., yang sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa 
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menjadi umat beragama dan mampu menjunjung tinggi kebesaran ilmu yang telah 

diwahyukan beliau kepada kita semua. Amin. 

Pada kesempatan ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 
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dan ikhlas dalam membimbing peneliti. 
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telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing peneliti. 
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bekal ilmu pengetahuan bagi peneliti. 

6. Dra. Erna K. Rahayu, MM. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Semarang 
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membaca skripsi ini. Semoga bermanfaat. Amin. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tanpa 
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