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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Ilmu itu kehidupan Islam dan tiang jaman, barang siapa mengajarkan ilmu 

maka Allah menyempurnakan pahalanya, dan barang siapa belajar kemudian 

mengamalkannya maka Allah mengajarkan kepadanya apa yang belum 

diketahui” (H.R Abus Syaiikh) 

 

 Tuhan telah menganugerahkan kecerdasan dan pengetahuan kepadamu, 

janganlah kamu padam kan pelita cinta itu. Dan jangan biar kan lilin kearifan 

mati dalam kegelapan nafsu dan kesalahan. Karena orang bijak mendekati 

manusia dengan obornya untuk menerangi jalan umat manusia. (Khalil 

Gibran) 

 

 

 

 

 

     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 

 Kedua orang tuadan Saudaraku tercinta 

yang tak henti-hentinya mensupport dan 

berdoa demi keberhasilanku  

 Sahabat – sahabatku yang selalu 

memberiku semangat dan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Almamater 
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