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HALAMAN MOTTO 

 

نَّاِس َوُهدًى َوَمْوِعَظةٌ ِلْلُمتَِّقْينَ ذَا بَيَاٌن ِلله  

Artinya: “inilah (al-Qur’an) sebagai penerangan bagi seluruh manusia, dan 

sebagai petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali 

Imran (3) :138 (Agama, 2006). 
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Nafisah, S.Ag selaku guru Tahfizh yang telah membantu penulis memperoleh 
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membimbing dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Azizah, Novi, Nisa, Aini, Silna, Kokom, dan segenap sahabat Tarbiyah C lainnya 

yang senatiasa menemani dan memotivasi penulis dalam mencari ilmu. 

15. Amel, Laras, Eva, Liya, Awaliyah dan teman-teman satu bimbingan lainnya yang 

senatiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

16. Teman-teman seperjuangan Tarbiyah angkatan 2016 yang memotivasi, 

menasehati, dan menyemangati penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. 
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penulis, maka sangat diharapkan kritik dan saran sari semua pihak guna perbaikan 
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 Penulis senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT, semoga 
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