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HALAMAN NOTA PEMBIMBING
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

         

           

Artinya : “(1). Demi masa., (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam

kerugian, (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya

menetapi kesabaran” . (Qs. Al 'Ashr : 1-3 )1

1 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Gema Risalah Press,
1992, hlm. 1099
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