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c. Seluruh isi di dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis 

 

 

Semarang, 5 Maret 2018 

Penulis 

 

 

                    Noraini Mustofiah 

                       32501400133 

 

 



ii 
 

NOTA PEMBIMBING 

 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 



iv 
 

 

MOTTO 

 

اِس  ُعُهْم لِلنَّ
َ

ف
ْ
ن

َ
ًقا َوأ

ُ
ل

ُ
ْحَسُنُهْم خ

َ
اِس أ نَّ

ْ
ْيُرال

َ
 خ

“The best man, he was the first considerate in attitude and more useful to 

humans” 
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