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MOTTO 

“Hargailah orang lain dengan itu kita akan dihargai" 

 

Visi: 

“Semangat membangun peradaban Intelektual” 

 

Nasehat untuk diri sendiri 

 ِ  َشَكْوت إلَى َوِكيعٍ ُسوَء ِحْفِظي فَأَْرَشدَنِي إلَى تَْرِك اْلَمعَاِصي َوأَْخبََرنِي بِأَنَّ اْلِعْلَم نُوٌر َونُوُر ّللاَّ

 ََل يُْهدَى ِلعَاِصي

“Aku pernah mengadukan kepada Waki’ tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku 

untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa  ilmu adalah cahaya dan 

cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat.” 

Imam Syafi’i 
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Kedua orang tua tercinta yang selalu memotivasi, mengorbankan harta dan waktu 

untuk membantu dan mendoakan saya, sehingga saya dengan tekat yang kuat 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Kedua adikku tercinta Al farisin dan Ifan Dwi Firsadah yang selalu menanyakan 

kapan selesai kuliah 😊, sehingga saya terus memotivasi diri untuk terus menjadi 

contoh yang baik untuk mereka. 

 

Serta sahabat-sahabat yang ikut mendukung dalam pembuatan tugas akhir, teman-

teman IT-14 yang sudah berjuang bersama selama 4 tahun, teman-teman KAMMI 

UNISSULA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut membentuk 

mental rohani maupun jasmani saya, teman-teman SPI seluruhnya dan lebih 

khusus SPI 7 yang sudah menjadi teman diskusi saling bertukar wawasan, teman-

teman rizalul masjid Abu bakar Assegaf yang sudah menjadi teman main, teman 

makan dan teman tidur, terkhusus mentor saya mas ufiq, mbak Syarah, mbak 

Lestari,serta teman-teman dari jauh seberang pulau sana yang ikut membantu 

mendukung saya dalam menyesaikan studi ini terkhusus teman yang berinisial BS 

yang mendukung saya dari awal. 

 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, saya ucapkan 

banyak-banyak terimakasih.  
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dengan baik dan penuh kesabaran. 
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membimbing, memberikan arahan, nasehat dan kemudahan kepada penulis 
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