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NOTA PEMBIMBING





DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa :

Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis orang lain dan tidak berisi

pemikiran-pemkiran orang lain kecuali informasi yang didapat dari referensi yang

digunakan.

Semarang, 21 Agustus 2016
Penulis

Rizki Dwi Bakti
NIM: 31501201854



MOTTO

                      

       )٣–١:العصر(

Artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabara.. (QS. Al-‘Ashr : 1-3)”1

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Al-Ikhlas, Jakarta, Samad, 2014, hlm 601
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SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir

zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas Agama Islam Jurusan
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henti agar penulis lancar dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

12. Semua teman-teman tarbiyah angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebut

namanya satu persatu yang selalu kompak dan rukun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap

daya upaya dan kemampuan penulis untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Namun, untuk menjadi skripsi yang sempurna ideal, penulis sadar skripsi ini

masih terdapat kekurangan. Meskipun demikian, skripsi ini telah disusun dengan

mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar, serta telah

melalui diskusi-diskusi dan proses bimbingan yang panjang dengan pembimbing.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan
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