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MOTTO 

 

“Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar 

Al Qur’an dan mengajarkannya” 

(HR. Bukhari) 

 خير النس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi 

orang lain” 

(HR. Bukhori Muslim) 
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support dalam berbagai hal sehingga membuat saya 
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hentinya memberikan dukungan dan do’a dalam 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga 

penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan. Sholawat serta 

salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, dengan harapan semoga mendapatkan 

Syafaat di hari kiamat nanti. 
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saya mengemban ilmu. 

7. Anis Muawan, S.Pd, selaku kepala MTS 

Tarbiyatul Islamiyah Sokopuluhan Pucakwangi 

yang telah memberikan ijin penelitian untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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membantu dan memberikan arahan serta informasi 

dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Kedua orangtua dan saudara saya yang tak henti-

hentinya memberikan do’a, support, semangat, dan 

motivasi dalam menuntut ilmu, hingga 
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