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MOTTO 

 

 

1. “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah:286) 

2. “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-

Insyirah:5) 

3. “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.” (QS. Ar-Rahman: 60) 

4. “Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat Nya 

dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang saya cintai, akhirnya skripsi 

ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu 

dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih 

kepada: 

1. Allah Swt, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat 

dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga saya 

khaturkan kepada Allah Swt  maha segalaNya yang sudah meridhoi dan 

mengabulkan doa dan usaha saya. 

2. Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan teladan kepada seluruh 

umatnya di dunia. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu 

menuntut ilmu setinggi-tingginya 

3. Ibu dan Bapak Tercinta yaitu bapak H. Imam Muhtarom dan ibu                   

HJ. Khoiriyah yang tak pernah lelah selalu mendukung, menyemangati dan 

mendoakan disetiap langkah karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada 

doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orangtua. Ucapan 

terimakasih saja takkan cukup untuk membalas kebaikan orangtua, karena itu 

terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku tercinta. 

Semoga persembahan sederhana ini setidaknya bisa membuat kalian bangga 

pada anakmu ini dan semoga Alah Swt selalu memberikan kesehatan dan 

panjang umur kepada kalian berdua. 


