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HALAMAN MOTTO 
َماَء َووَْحُه َوإِْذ قَاَل َربَُّل ِنْهَمََلئَِكِت إِوِّي َجاِعٌم فِي اْْلَْرِض َخِهيفَتً قَانُىا أَتَْجعَُم فِيَها َمْه يُْفِسدُ فِيَها وَ  يَْسِفُل اندِّ

ُس نََل َقاَل إِوِّي أَْعهَُم َما ََل تَْعهَُمىنَ وَُسبُِّح بَِحْمِدَك   ( 03انبقرة :  ) َووُقَدِّ

Artinya:  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kapada para malaikat, ”sesungguhnya 

aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi” mereka berkata 

“mengapa engkau hendak dijadikan (khalifah) di bumi itu orang yaang akan 

membuat kerusakan padanya dan senantiasa bertasbih dengan memuji engkau 

dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman “sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S. Al- Baqarah: 30) (Departemen Agama 

Republik Indonesia, 2011, hal. 6). 

  



 
 

HALAMAN DEKLARASI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan 

sesungguhnya, bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain. 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi 

yang pada refrensi yang dijadikan penulis sebagai rujukan, dan telah penulis 

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama Islam 

(FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 

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