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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

 

   َِمْن َخَر َج فِى َطلَِب اْلِعْلِم فَُهَى فى َسبِْيِل هللا 
 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 

 

   َواَ ْكَمُل اْلُمْؤ ِمنِْيَن إِْيْمانًاأَْحَسنًُهُهْم ُخلُقًا 

‘’Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang 

paling baik akhlaknya’’. 

(HR.Ahmad) 

 

 َعلََّمهُ َو اَِن اْلقُْر تَعَلََّم َمْن ُكْم َخْيُر 
بخارى رواه)  (ال
 

‘’sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

Yang mengajarkannya. 

(HR.Bukhari) 

 

 Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya. 

 
 

 

Persembahan : 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

1. Ayahanda (Bapak Sabar Mulyono) dan 

Ibunda  (Ibu Siti Hastuti) tercinta; dan 

2. Civitas Akademika UNISSULA. 
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tepat pada waktunya. 
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semangat, doa yang tulus selama menuntut ilmu dan dalam proses 
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12. Sahabat-sahabat terbaikku yang selau menemani dalam keadaan suka dan 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada 

penulis. Namun demikian penulisan telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk 
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Akhir kata, do’a dan harapan dari penulis mudah-mudahan skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca pada 

umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum Waraohmatullahi Wabarokatuh 
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