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MOTTO 

                                  

                     

 “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati 

yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan 

itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, 

tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada” (Q.S Al- Hajj : 46) 

 

 

  



 

v 
 

DEKLARASI 

  



 

vi 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

  



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

        

Alhamdulillah, segala puji senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat 
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Semoga amalan mereka senantiasa dapat diridhoi oleh Allah yang Maha 

Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 

dan masih banyak kekurangan. Karena keterbatasan pengetahuan dan 
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