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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Yang tercinta Ayahanda (Arsyad) dan Ibunda (Yenny Yohanes) yang telah 

memberikan kasih sayang, doa dan segalanya yang tak mungkin bisa aku balas. 

Adikku Arlinda Arsyad dan Arfan Arsyad yang telah mendukung dan memotivasi 

saya dalam penulisan skripsi ini dan untuk seseorang yang aku kasihi yang selalu 

memberikanku semangat dan dukungan yang besar ( Samsul Talib ) 

Sahabat-sahabatku dan teman-teman yang senantiasa mewarnai hari-hariku dan saling 

memberikan suport serta membantu proses pengetikan skripsi ini. 

Teman-teman jurusan Pendidikan Islam angkatan 2009 yang memberikan motivasi 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

Dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik berupa tenaga maupun 

fikiran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu semoga semua bantuan dan amal 

baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT. 
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MOTTO 

 

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl [16]: 125) 
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Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT, penguasa seluruh penjuru 
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umat manusia, karena atas rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program 

Strata Satu (S-1) dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabat, semoga 

kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafa’at beliau kelak di hari kiamat, 

Amin. Seiring dengan itu penulis sangat berterima kasih kepada Ayahanda dan 

Ibunda tercinta, karena tanpa cinta dan do’a mereka juga jerih payahnya skripsi ini 

tidak bisa selesai dengan lancar.  

Keberhasilan skripsi ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah 

membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, materi, maupun motivasi. Pada 

kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

pihak-pihak tersebut, diantaranya: 

1. Bapak Drs. H. Nur Hamim, M.Ag selaku dekan fakultas tarbiyah IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

2. Bapak Drs. Syaifuddin M.Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

3. Ibu Dra. Ilun Muallifah, M. Pd., selaku dosen pembimbing yang telah dengan 

sabar membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi 

ini 

4. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah 

membimbing serta mentransfer keilmuannya kepada penulis selama menjadi 

Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, IAIN 

Sunan Ampel Surabaya 

5. Ibu Drs. Y. Siti Wahyuni, selaku Kepala SMP IPIEMS Surabaya yang telah 

memberikan ijin penelitian di sekolahan tersebut. 
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6. Bapak Akhmad Yashak, selaku Guru Agama Islam di SMP IPIEMS Surabaya 

yang telah berpartisipasi demi kelancaran penelitian kami. 

7. Seluruh Guru SMP IPIEMS Surabaya yang telah ikut membantu dalam 

penelitian. ( Bu Farida, Bu Dian, Pak Wuryoso, Bu Dewi, Bu Riski, Bu Dina )  

8. Ayahku tersayang( Arsyad ), ibuku tercinta ( Yenny Yohanes ), dan adik-

adikku terkasih ( Arlinda, Arfan ), karena do’a, motivasi, serta curahan kasih 

sayang dalam proses studi dan pencarian jati diri. 

9. Teman-teman seperjuangan di kampus kususnya Jurusan PAI ( Mbak Nopi, 

Luly, Cipie ). 

10. Seseorang yang aku kasihi yang selalu memberikanku semangat dan 

dukungan yang besar ( Samsul Talib ) 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki mengingat 

penulis adalah hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan luput, untuk itu 

penulis mengharapkan saran, kritikan dan masukan yang bersifat konstuktif demi 

sempurnanya penyusunan Skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga 

Skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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