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MOTTO 

“ Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 

berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepadanya sama 

dengan para Nabi .” ( HR. Dailani dari Anas r.a) 

 

PERSEMBAHAN 

 Skripsi ini akan saya persembahkan kepada keluarga saya terutama kepada 

kedua orang tua saya bapak dan ibu, semoga ilmu yang saya dapatkan ini menjadi 

ilmu yang bermanfaat di kemudian hari.  
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6. Wawasan. Terimakasih telah memberikan izin dan membantu saya untuk 

penelitian ditempatnya. 
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