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MOTTO

                 

      

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung.”1 (QS. Ali-Imran: 104)

1 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid & Terjemahan, Bandung, CV Penerbit
Diponegoro, 2014, hlm. 63
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tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita merupakan umatnya yang

mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin.
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penelitian kurang lebih selama dua bulan, mulai dari persiapan, perencanaan,
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