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MOTTO 

 

    

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An Nur : 32) 

“Dan besabarlaah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanya di 

pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan jangan 

kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan 

dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah Kami 

lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 

keadaan itu melewati batas.”(QS. Al-Kahfi :28) 

“Dadi wong iku sing rukun senajan omahe dewe-dewe.” (KH. M. 

Sya‟roni Ahmadi Kudus) 
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Pes Al-Fatta Semrang. Terima kasih atas bimbingan ilmunya, do‟a dan 

nasehat-nasehatnya. 
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memberikan bantuan material.Buat seseorang yang disana tanpa henti selalu 

mengajariku arti kehidupan yang lebih baik dan luas serta dengan 
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 Semoga Allah SWT memberikan Nur danHidayah serta limpahan 

rahma’tal lil’alaminkepada mereka semua dan seluruh alam, sehingga 

menjadikan Negara tercinta ini baldatun toyyibatun wa’rabbun ghofurserta 

gemah ripah loh jinawi.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangatlah 

jauh dari sempurna dan juga jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya 

sapaan kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi  

 Dengan rendah hati, seperti apapun adanya skripsi ini, penulis berharap 

keberadaannya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan 

umumnya bagi para pembaca.Amīn Yā Rabbal ‘Alamīn 
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