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DEKLARASI
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

وَ 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan”.1

1 Departemen Agama RI,  Al- Qur’an dan Terjemahan, 2003, hlm 95
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