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MOTTO 
 

 

 فَإِن   َمعَ  اْنُعْسسِ  يُْسًسا إِن   َمعَ  اْنُعْسسِ  يُْسًسا
 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan 

itu ada kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah : 5-6) 

 

إَِذا قِيَم اْوُشُزَا فَبْوُشُزَا يَْسفَِع  ََ ُ نَُكْم ۖ  يَب أَيٍَُّب ان ِريَه آَمىُُا إَِذا قِيَم نَُكْم تَفَس ُحُا فِي اْنَمَجبنِِس فَبْفَسُحُا يَْفَسِح َّللا 

ُ بَِمب تَْعَمهَُُن َخبِيس   َّللا  ََ ان ِريَه أَُتُُا اْنِعْهَم َدَزَجبٍت ۚ  ََ ُ ان ِريَه آَمىُُا ِمْىُكْم   َّللا 

 

Allah akanimeninggikan orang-orangiyang berimanidiantara kamuidan orang-orangiyang 

diberiiilmuipengetahuan beberapaiderajat. 

(QS. Al-Mujadalah : 11) 

 

َُ  َشسٌّ  ٌُ ََ ا َشْيئًب  َعَسٰى أَْن تُِحبُُّ ََ َُ َخْيس  نَُكْم ۖ  ٌُ ََ َعَسٰى أَْن تَْكَسٌُُا َشْيئًب  ََ َُ ُكسْ ي  نَُكْم ۖ  ٌُ ََ ُكتَِب َعهَْيُكُم اْنقِتَبُل 

أَْوتُْم ََل تَْعهَُمُنَ  ََ ُ يَْعهَُم  َّللا  ََ  نَُكْم ۗ 

 

Bolehijadi kamuimembenci sesuatu, padahaliia amatibaik bagiikamu. Dan bolehijadi 

kamuimencintai sesuatu, padahaliia amat burukibagi kamu. Allah mahaimengetahui 

sedangkanikamu tidakimengetahui. 

(QS. Al-Baqarah : 216) 

 

ًِ بِبْنِعْهمِ  َمهْ  أََزاَدٌَُمب فََعهَْي ََ ًِ بِبْنِعْهِم،  َمْه أََزاَداَْلآِخَسةَ فََعهَْي ََ ًِ بِب ْنِعْهِم،  ْويَب فََعهَْي  َمْه أََزا َداندُّ
 

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang 

siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa 

menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu.”  

(HR. Turmudzi) 

 

 

 

 

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan” 
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(Chistopher Colombus) 

 

 

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja, 

kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan akan menghasilkan alasan” 

(Joko Widodo) 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 
Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada saya didalam setiap hidup yang saya 

jalani. Perjuangan yang saya lakukan dala penyusunan Tugas Akhir ini saya 

persembahkan teruntuk : 

1. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt yang senantiasa memberi jalan 

yang terbaik serta selalu dimudahkan di segala urusan saya untuk 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Untuk keluarga dan kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendoakan 

saya serta selalu memberikan dorongan riil dan materiil yang tidak pernah bisa 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum.Warrahmatulahi Wabarakatuh. 

 
 

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENGARUH BENTUK 
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Penulis menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, 

dan pengalaman yang dimiliki, dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat 

kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada 
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Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 
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Wassalamu’alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh. 
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