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MOTTO 

 

هُْم يُْسأالُونا ) ا ياْفعاُل وا مَّ (32َلا يُْسأاُل عا  

Artinya : 

23. Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang 

akan ditanya.
1
(al-Anbiya’ : 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Semarang, PT. Karya 

Toha Putra, 2012, hlm. 323 
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 بسم اهللا الرحمن الحريم
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serta salam semuga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. 
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penyusun membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. 

Penyusun menyadari, terealisasinya penulisan skripsi ini tidaklah atas kerja 

keras penyusun saja, melainkan atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, 

akhirnya beberapa hambatan dapat dilewati. Oleh karena itu, penyusun 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

kelancaran penyusunan skripsi ini dengan tulus, khususnya kepada : 
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