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MOTTO 

 َوالَتَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم اِنَّ السَّْمَع َو اْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُلَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالً 

Artinya: 

 Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan 

hati semuanya akan diminta pertanggungjawabanya. (QS. Al Isra’: 36) 

(Departemen Agama RI, 2012: 281). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

حيم حمن الره  بسم ّللاه الره
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setiap langkah kita, sudah seharusnya kita selalu mengucap syukur Alhamdulillahi 

Rabbil’alamin kepada Allah SWT yang telah melimpajkan  rahmat, taufiq, 

hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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