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MOTTO
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Artinya:
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah kepada-Ku.”1

1

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang, PT.Toha Putra, 2011, hlm 245

vi

DEKLARASI
Dengan kejujuran dan tanggung jawab sepenuhnya, penulis menyatakan dengan
ini sesungguhnya bahwa :
1. Skripsi ini tidak berisi material dari penulis lain.
2. Skripsi ini tidak berisi dari pemikiran-pemikiran orang lain kecuali
informasi yang didapat dari referensi yang menjadi rujukan dan sumber
yang peneliti gunakan untuk menyusun skripsi, telah penulis cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama Islam (Tarbiyah)
UNISSULA.
3. Seluruh isi dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis .
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Penulis
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