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MOTTO 

 

ااۦَتۡقُفاَناالَۡيَسالََكابِهِااَوَلا اإِنَّ ٌۚ ۡهعَاِعلۡم  ْوَل ااٱلُۡفَؤادَاوَااٱۡۡلََصَاوَااٱلسَّ
ُ
اأ ئَِكاََكَناُُكُّ

اا ُاَعۡنُهاَنۡسا  )٣٦: األرساء) اٗلول 

 “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya.” (Q.S.Al-Isra’:36)   
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dari organisasi yang diikuti oleh penulis. 

11. Semua pihak yang terkait secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. 

Harapan dan doa penulis, semoga semua jasa dan bantuan dari pihak yang 

terkait dalam penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia 
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