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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya 

mendapat jalan ke syurga” 

(H.R. Muslim) 

“Bekerjalah dengan cinta dan apabila kita tiada sanggup bekerja dengan cinta maka lebih 

baik kita berdiri di depan gapura candi untuk meminta sedekah dari mereka yang bekerja 

dengan cinta” 

(Khalil Gibran) 

 

 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan : 

Untuk Kalian malaikat dalam hidupku, 

Untuk penyejuk pandanganku, semoga kalian menjadi generasi rabbani yang sempurna 

dalam ilmu dan akhlaq 
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7. Teman-temandansahabatpenulisserta teman-teman E6. Terimakasihatasmotivasi, 

kebersamaan,kekeluargaan, keseruandanpersahabatanselamamenempuhpendidikan di 

Unissula. 

8. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.  
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