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Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Jambi. penelitian ini 

berbentuk desktriptif kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh 

tentang Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi dengan Metode 

dan Medianya, objek penelitian ini adalah guru Bahasa Arab dan siswa, data 

dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukkan dalam pembelajaran bahasa arab yang dilaksanakan adalah dengan 

melakukan persiapan-persiapan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. 

Persiapan-persiapan guru antara lain: persiapan materi dan non materi. Penerapan 

metode dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan latihan 

bersama.  Kendala  yang dihadapi dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di 

SMA Negeri 2 Kota Jambi terbagi kepada 4 (empat) faktor yaitu: faktor guru, 

faktor anak didik (siswa/i), faktor media serta metode pembelajaran dan faktor 

sarana dan prasarana. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Bahasa Arab, Metode dan Media 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan salah satu pelajaran yang 

penting bagi siswa–siswi di SMA Negeri 2 Kota Jambi yaitu sebagai upaya 

untuk memberikan pendidikan atau pengajaran bagi siswa-siswi mengenai 

bagaimana pentingnya suatu yang berhubungan dengan ibadah, baik ibadah 

mahdah maupun ibadah muamalah. 

Lemahnya pemahaman siswa akan bidang studi Bahasa Arab disinyalir 

karena lemahnya sistem pengajaran yang cenderung membuat siswa merasa 

jenuh dan tidak tertarik untuk mengikuti materi apa yang disampaikan oleh 

guru bidang studi Bahasa Arab. Akibatnya hubungan timbal  balik antara 

siswa dengan guru kurang komunikatif dan hasil belajar siswa cenderung  

menurun. Inilah yang sering menjadi problem bagi setiap guru dalam 

mengajar. 

ويقصد به ذلك الكتاب الذي يقدم ألى المدرس معلومات الزمة عن المنهج أو 

ة التدريس الكتاب المدرسي : أهدافه ، ومنطلقاته ، وأسس إعداده كما يرشده إلى طريق

المناسبة مقدما له في األحيان نماذج توضيحية من الدروس ، مبينا له أنواع وكيفية 

استخدام الوسائل التعليمية ، مقترحا عليه أساليب التقويم .) الدكتوررثدئ أحمد طعيمة، 

( ٣٦ـ٣٥:  ١٩٨٥  



2 

 

Melihat perkembangan zaman, bukan saatnya lagi pembelajaran 

monoton dilakukan dengan cara-cara konvensional, tetapi harus lebih inovatif 

untuk mengarahkan peserta didik berpikir secara kreatif. Karena jika dilihat 

dari kemajuan idealitas masyarakat yang terus berkembang, maka pendidikan 

Islam yang berwatak sesuai dengan waktu dan tempat mendasari tujuan 

pendidikannya dengan kepentingan hidup masa depan anak didik agar mampu 

hidup pada zamannya.  Tuntutan agar manusia berpikir, membaca, 

menganalisa dan mengeksplorasi alam serta mengambil hikmah dari ciptaan 

Allah yang berisi khazanah ilmu pengetahuan, relevan dengan ayat Al-Qur’an 

yang pertama kali turun, yaitu Q.S. Al-Alaq : 1 : 

 (١اِْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذْي َخلََق )
 

Artinya: “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.”(QS. Al 

alaq:1) 

 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini, “Al Qur’an yang 

pertama kali turun adalah ayat-ayat ini. Inilah rahmat dan nikmat pertama 

yang Allah berikan pada para hamba. Dalam awal surat tersebut terdapat 

pelajaran bahwa manusia pertama tercipta dari ‘alaqoh (segumpal darah). Di 

antara bentuk kasih sayang Allah adalah ia mengajarkan pada manusia apa 

yang tidak mereka ketahui.” 

Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, “Seseorang itu akan semakin 

mulia dengan ilmu diin yang ia miliki. Ilmu itulah yang membedakan bapak 

manusia, yaitu Adam dengan para malaikat. Ilmu ini terkadang di pikiran. 

Ilmu juga kadang di lisan. Ilmu juga terkadang di dalam tulisan tangan untuk 
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menyalurkan apa yang dalam pikiran, lisan, maupun yang tergambarkan di 

pikiran.” (Shafiyyurrahman, 2007) 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan surat ini 

adalah yang pertama kali turun pada Rasul –shallallahu ‘alaihi wa sallam-. 

Surat tersebut turun di awal-awal kenabian. Ketika itu beliau tidak tahu tulis 

menulis dan tidak mengerti tentang iman. Lantas Jibril datang dengan 

membawa risalah atau wahyu. Lalu Jibril memerintahkan nabi untuk 

membacanya. Dalam hal kegiatan pembelajaran seorang guru dituntut bisa 

membaca peserta didiknya terutama dalam pembelajaran bahasa arab 

mengguanakan metode dan media yang relevan. 

Peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab menjadi hal yang sangat 

urgen. Selain itu, tujuan pembelajaran bahasa Arab itu sendiri adalah agar 

siswa memiliki kemahiran atau keterampilan berbahasa baik lisan maupun 

tulisan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2013,  

yaitu sebagai berikut: 

Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang 

diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan 

membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap 

bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. Kemampuan  reseptif 

yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  

memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa  sebagai alat komunikasi  baik secara lisan 

maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap 

positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu 

memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta 

kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta 

didik. (Kemenag RI, 2013:44-45) 
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Belajar Bahasa Arab (asing) berbeda dengan belajar bahasa ibu, oleh 

karena itu prinsip dasar pengajarannya harus berbeda, baik menyangkut 

metode (model pengajaran), materi maupun proses pelaksanaan 

pengajarannya. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, ada tiga aspek 

penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu materi yang diajarkan, proses 

mengajarkan materi dan hasil dari proses pembelajaran. Masalahnya adalah 

kecenderungan para pengajar yang tidak memfokuskan pada bagaimana 

mendesain proses pembelajaran supaya materi dapat tersampaikan dengan 

baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai maksimal.  

Sebagai contoh, dalam penggunaan media pembelajaran, selama ini 

masih menggunakan media yang relatif sederhana dan monoton. Buku teks, 

papan tulis, dan spidol masih menjadi media andalan para guru. Buku teks 

yang ada juga masih sulit untuk dipahami langsung oleh siswa. Kaidah-

kaidah psikologi pembelajaran dan teori-teori desain suatu buku teks 

terkadang tidak teraplikasikan dengan baik. Akibatnya, kendati belajar bahasa 

Arab selama bertahun-tahun namun siswa tidak memiliki keterampilan 

berbahasa yang baik. Sebenarnya permasalahan ini bukan hanya terjadi pada 

mata pelajaran bahasa Arab, melainkan juga bahasa asing lain termasuk 

bahasa Inggris. 

Menurut Azhar Arsyad ada beberapa sebab kegagalan pembelajaran 

bahasa asing, diantaranya: siswa tidak produktif, sikap siswa terlalu 

defensive, tidak integrative, tidak ada komunikasi humanistic antara orang-

orang yang ada di dalam kelas, perhatian tidak terfokus, tidak terlibat secara 
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utuh dan “menghapal” dianggap tidak relevan lagi dengan masa kini. 

(Arsyad, 2004:35) 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 

2 Kota Jambi, ada beberapa permasalahan dalam proses penyampaian materi 

bahasa Arab. Diantaranya:  pertama, kesulitan siswa dalam memahami buku 

teks bahasa Arab;  kedua, penggunaan media pembelajaran  yang terbatas dan 

konvensional, dan ketiga metode pembelajaran yang kurang menarik. 

Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan persepsi bahwa bahasa 

Arab merupakan salah satu pelajaran yang sulit dan cenderung dihindari 

siswa. Bahasa Arab seharusnya memiliki daya tarik agar siswa fokus 

mempelajarinya dan tidak merasa jenuh. 

Untuk menghilangkan rasa kejenuhan siswa–siswi dalam proses  

pembelajaran serta meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa dalam 

bidang studi Bahasa Arab, maka hal paling mendasar adalah format atau 

metode dan media pembelajaran yang diterapkan harus tepat dan mengenai 

sasaran sehingga siswa benar – benar memahami apa yang telah diajarkan. 

Ada beberapa faktor penting yang menyangkut hubungan antara 

metode mengajar dan penampilan siswa. Para ahli psikologi pada umumnya 

sependapat bahwa prinsip-prinsip sebagai berikut dapat  memberi pengaruh 

dalam belajar di kelas : 

1. Tujuan-tujuan pelajaran hendaklah dipahami dengan jelas. 

2. Kesediaan siswa hendaklah siap jasmani dan rohani untuk 

mengambil kegiatan belajar. 

3. Motivasi atau hasrat untuk belajar, motivasi mengenai apa yang 

dipelajari dan mengapa pelajaran itu dihasratkan. 
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4. Aktivitas siswa hendaklah tangkas dan giat dalam belajar. Dengan 

kata lain, sistem sensori hendaklah giat dan proses reaktif 

hendaklah berenergi. 

5. Konsentrasi; konsentrasi bukan hanya berupa perhatian. Ia perlu 

terpusat pada tugas belajar. 

6. Organisasi; bagian-bagian pengetahuan harus diperisapkan sebagai 

keseluruhan yang berarti. 

7. Tanggapan; tanggapan itu dapat terlihat sebagai tindakan atau 

perbahan batin yang mempersiapkan organisme jasmani untuk 

bertindak. 

8. Pemahaman; persepsi itu hendaklah yang bermakna, berarti 

bersimpul dan dapat diterapkan yang membuat suatu pengalaman 

tertentu yang dapat dipahami siswa. 

9. Praktek atau ulangan; penggunaan yang tepat ulangan akan 

memperkaya ingatan siswa atau mengurangi kelupaan. Ulangan itu 

jangan hanya berupa duplikasi semata, tetapi hendaklah dipahami 

oleh siswa akan isi ulangan tersebut. 

10. Reaksi terhadap kegagalan; apabila seseorang gagal mencapai  

tujuannya, ia harus menerjemahkan kembali atau mengorganisasi 

kembali tingkah lakunya.Tindakan ini penting  agar ia dapat 

menyeleksi alternatif tujuan. (Daradjat, 2004 : 25). 

 

SMA Negeri 2 Kota Jambi yang berlokasi di Kota Jambi ini adalah 

salah satu lembaga pendidikan menengah tingkat atas diharapkan mampu 

melakukan perubahan–perubahan yang dinamis sebagai perwujudan dalam 

pengembangan intelektual siswa. Oleh karena itu, untuk mengatasi problem–

problem yang ada sebagaimana disebutkan di atas maka perlu kiranya untuk 

diterapkan suatu format atau metode mengajar yang efektif  dan efisien. 

Dalam konteks belajar mengajar, peran guru dalam memantau 

perkembangan akademik siswa sangatlah diharapkan, karena gurulah yang 

dapat  memahami apa dan bagaimana kebutuhan siswa dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan mereka dalam ilmu pengetahuan. 
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Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting di SMA Negeri 2 Kota Jambi, maka di dalam proses 

pembelajaran Bahasa Arab guru dituntut untuk bisa menerapkan metode 

pembelajaran dan penggunaan media yang lainnya agar tercipta pembelajaran 

yang aktif kreatif dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran Bahasa 

Arab, seorang guru tidaklah bisa hanya menggunakan media dan metode yang 

itu-itu saja, seperti metode ceramah dan tanya jawab saja tetapi perlu 

didukung dengan metode pembelajaran yang lain seperti metode demonstrasi, 

metode latihan dan beberapa metode pembelajaran yang lainnya. 

Proses pembelajaran akan dapat terlaksana dengan baik bila guru dapat 

merencanakan dan mengelola kelas dengan baik, dengan kata lain guru tidak 

hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas, tapi 

seorang guru juga bertanggung jawab membina siswa dan memecahkan 

permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa sehingga mereka betul-betul 

mampu untuk mandiri menggunakan fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 

yang telah didapat dalam kelas dan mereka juga dapat memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian pada masalah ini, guna melihat  secara lebih dekat 

bagaimana pentingnya penerapan media dan  metode pembelajaran pada mata 

pelajaran Bahasa Arab. Oleh sebab itulah maka dalam penelitian ini penulis 

memberi judul: “Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi 

dengan Metode dan Medianya”. 
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B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari tidak fokusnya dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota 

Jambi dengan Metode dan Medianya. Khususnya di kelas X (Sepuluh) tahun 

ajaran 2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam 

kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan obyek yang akan diteliti dan 

dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang 

yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota 

Jambi ?  

2. Bagaimana penerapan metode dan media pembelajaran pada mata 

pelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan media dan metode 

pembelajaran  pada mata pelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota 

Jambi? 
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D. Tujuan Penelitian  

      Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak 

dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang 

diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan 

permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan 

masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan : 

1. Ingin mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab 

di SMA Negeri 2 Kota Jambi. 

2. Ingin mengetahui penerapan metode dan media pembelajaran pada 

mata pelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi . 

3. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan media dan 

metode pembelajaran  pada mata pelajaran Bahasa Arab di SMA 

Negeri 2 Kota Jambi. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini : 

1. Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat 

dalam rangka memberikan gairah dalam pembelajaran siswa terutama 

proses belajar mengajar guna mengatasi segala bentuk kesulitan 

belajar siswa. 

2. Sebagai sarana untuk mengambil inisiatif dalam rangka 

penyempurnaan program proses belajar mengajar sehingga antara guru 
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sebagai pendidik di sekolah dan siswa sebagai pihak yang perlu 

dididik bisa saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik, 

sehingga masalah pembelajaran siswa dapat diatasi. 

3. Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai 

tambahan informasi mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa disekolah dan sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam prodi Pendidikan 

Bahsa Arab. 

F. Penelitian Yang  Relevan 

1. Karya ilmiah Winarsih yang berjudul METODE MUBASYARAH 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA BIDANG STUDI 

BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH NEGERI JATIROTO, 

WONOSARI, PURWOSARI, GIRIMULYO, KULON PROGO yang 

mana skripsi saudari winarsih ini dalam penekanan atau pembahasannya 

lebih detail dan juga bisa lebih luas cakupannya karena winarsih tidak 

hanya meneliti satu sekolah saja, bertujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini tidak hanya 

mengguanakan satu metode saja, akan tetapi bervariasi sesuai dengan 

tuntutan materi. 

2. Karya ilmiah Zainal Hidayat yang berjudul HUBUNGAN ANTARA 

PENGGUNAAN MEDIA ALAT PERAGA DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB DI 

MTS MA’ARIF SABIILUL HUDAA BOGOR, skripsi saudara Zainal ini 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-alat-peraga.html
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lebih menekankan akan upaya untuk peningkatan prestasi belajar siswa 

melalaui penggunaan media terutama alat peraga. Yang menjadi 

perbedaan dengan penelitian ini adalah juga hanya menggunakan satu 

media alat peraga saja. 

G. Penjelasan Istilah 

1. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah “Suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

secara timbal balik antara siswa, mahasisiwa dengan guru atau dosen 

dalam memahami, mendiskusikan, tanya jawab, mendemonstrasikan dan 

mempraktekan materi pelajara didalam kelas.” Kemudian Bahasa Arab 

adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk 

mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) mereka (Nuha, 

2012:32). 

Bahasa Arab ditinjau dari proses pengajarannya mencakup empat 

aspek pangajaran, yaitu: listening (istima’), speaking (kalam), reading 

(qiro’ah), writing (kitabah) yang biasa disebut skill berbahasa. Kesuksesan 

pengajaran bahasa Arab pada masa ini dipengaruhi oleh cara dan metode 

yang digunakan oleh guru didalam pengajarannya. (Subakir, 2011:341) 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana 

fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 
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instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Hamdani 

(2011:243) 

3. Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah “Suatu komponen metode yang terdapat 

dalam proses pembelajaran dan pada dasarnya metode mengajar adalah cara 

atau tekhnik yang digunakan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.”(Putra, 2002 : 2 -3) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diuraikan pada bagian ini berdasarkan 

pembahasan pada bagian sebelumnya, berdasarkan uraian yang telah penulis 

paparkan pada bab-bab terdahulu, dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi 

dilakukan guru dengan menggunakan sumber materi Bahasa Arab 

berpedoman pada Kurikulum K13. Guru juga melakukan persiapan-

persiapan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Persiapan-

persiapan guru antara lain: 

a. Persiapan non materi yang meliputi; 

1) Program Tahunan 

2) Program Semester 

3) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b. Persiapan non materi 

Meliputi hubungan harmonis antara internal dan eksternal 

sekolah dan persiapan sebelum proses pembelajaran diantaranya 

pemahaman materi dan persiapan kondisi guru. 

 



14 

 

2. Penerapan metode pembelajaran Bahasa Arab di SMA Negeri 2 Kota 

Jambi antara lain menggunakan metode: 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Tanya Jawab 

c. Metode Diskusi 

d. Metode Demonstrasi 

e. Metode Driil / Latihan Bersama 

 

3. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di SMA 

Negeri 2 Kota Jambi terbagi kepada 4 (empat) faktor yaitu: faktor guru, 

faktor anak didik (siswa/i), faktor media serta metode pembelajaran dan 

faktor sarana dan prasarana. 

 

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran penulis setelah membuat kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk guru Bahasa Arab agar selalu mempersiapkan segala sesuatu 

sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Bahasa Arab dan selalu meningkatkan hubungan baik dengan siswa agar 

dapat menciptakan suasan belajar yang lebih kondusif serta penggunaan 

media dan metode yang bervariasi. 

2. Dalam penerapan media dan metode pembelajaran Bahasa Arab seorang 

guru harus bisa memilih metode, media dan pendekatan yang bervariasi 
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agar kejenuhan dalam proses belajar mengajar selama ini berganti dengan 

semangat, motivasi dan antusias siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab di kelas X di SMA Negeri 2 

Kota Jambi. 

3. Kepada Pihak sekolah terutama guru hendaknya selalu berusaha 

menemukan jalan keluar dari kendala yang dihadapi agar tujuan 

pembelajaran Bahasa Arab akan tercapai secara optimal. 

C. Kata Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang 

telah menganugerahkan taufik dan hidayah Nya kepada penulis atas selesainya 

penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isinya maupun dari segi 

bahasa, untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi 

kesempurnaan skripsi ini amat dibutuhkan dan penulis ucapkan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada pembimbing 

dan pembantu pembimbing yang telah bersusah payah dalam membimbing 

dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 
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Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat untuk pengetahuan dan dapat 

diterima sebagai amal shaleh. Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan. 

Dan semoga Allah. SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan Nya 

kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

 

 

 

 Wassalam 

           Penulis 

 

 

 

 

                     NIDIA FITRI ROIDA 
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