
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LEMBAR PERSEMBAHAN 

Bismillahirahmaannirrahim 

Yang Mahal di Dunia ini adalah ImanYang Mahal di Dunia ini adalah ImanYang Mahal di Dunia ini adalah ImanYang Mahal di Dunia ini adalah Iman    
Yang Mulia di Dunia ini adalah Akhlak yang Baik dan KejujuranYang Mulia di Dunia ini adalah Akhlak yang Baik dan KejujuranYang Mulia di Dunia ini adalah Akhlak yang Baik dan KejujuranYang Mulia di Dunia ini adalah Akhlak yang Baik dan Kejujuran    

Yang paling Agung di Dunia ini adalah JihadYang paling Agung di Dunia ini adalah JihadYang paling Agung di Dunia ini adalah JihadYang paling Agung di Dunia ini adalah Jihad    
Yang paling Mulia di mata Allah dan Manusia adalah Seorang Yang paling Mulia di mata Allah dan Manusia adalah Seorang Yang paling Mulia di mata Allah dan Manusia adalah Seorang Yang paling Mulia di mata Allah dan Manusia adalah Seorang     

yang Beriman, Bertaqwa, dan Berilmu Pengetahuan Serta Berwawasan yang Beriman, Bertaqwa, dan Berilmu Pengetahuan Serta Berwawasan yang Beriman, Bertaqwa, dan Berilmu Pengetahuan Serta Berwawasan yang Beriman, Bertaqwa, dan Berilmu Pengetahuan Serta Berwawasan 
Luas Luas Luas Luas     

    
Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan 
keskeskeskesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sembah sujud serta abaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sembah sujud serta abaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sembah sujud serta abaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini. Sembah sujud serta 
syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang telah syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang telah syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang telah syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 
Allah Allah Allah Allah berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.    

    

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi 
dan kusayangi.dan kusayangi.dan kusayangi.dan kusayangi.    

    

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada 
terhingga kupersembahkan karya kecil ini terhingga kupersembahkan karya kecil ini terhingga kupersembahkan karya kecil ini terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah kepada Ibu dan Ayah yang telah kepada Ibu dan Ayah yang telah kepada Ibu dan Ayah yang telah 

memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada 
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar 

kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi 
langkah awal untuk mlangkah awal untuk mlangkah awal untuk mlangkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar embuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar embuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar embuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar 
selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu 
membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu 

mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,    

Terima Kasih Ibu.... TerimaTerima Kasih Ibu.... TerimaTerima Kasih Ibu.... TerimaTerima Kasih Ibu.... Terima    Kasih Ayah....Kasih Ayah....Kasih Ayah....Kasih Ayah....    

Kini tetes keringatmu telah berhasil ku wujudkan dalam untaian Kini tetes keringatmu telah berhasil ku wujudkan dalam untaian Kini tetes keringatmu telah berhasil ku wujudkan dalam untaian Kini tetes keringatmu telah berhasil ku wujudkan dalam untaian 
kata demi kata yang menjelma di  dalam skripsi Ku dan Ku hadiahkan kata demi kata yang menjelma di  dalam skripsi Ku dan Ku hadiahkan kata demi kata yang menjelma di  dalam skripsi Ku dan Ku hadiahkan kata demi kata yang menjelma di  dalam skripsi Ku dan Ku hadiahkan 

gelar kesarjanaan Ku ini untuk hadiah dimasa tua mu.gelar kesarjanaan Ku ini untuk hadiah dimasa tua mu.gelar kesarjanaan Ku ini untuk hadiah dimasa tua mu.gelar kesarjanaan Ku ini untuk hadiah dimasa tua mu.    

    

“.....Allah akan meninggikan derajat orang“.....Allah akan meninggikan derajat orang“.....Allah akan meninggikan derajat orang“.....Allah akan meninggikan derajat orang----orang yang beorang yang beorang yang beorang yang beriman riman riman riman 

diantaramu dan orangdiantaramu dan orangdiantaramu dan orangdiantaramu dan orang----orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa 

derajat....”derajat....”derajat....”derajat....”    

(Al(Al(Al(Al----MujadilahMujadilahMujadilahMujadilah----11)11)11)11)    



 


