
 
 



 
 

 

 

  



 
  



LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan 

jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(Q.S. An-Nahl [16] : 18) 

 
Bismillahirrohmaanirrohim…. 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji dan syukur seorang hamba yang tak hentinya 

tercurahkan kepada Allah SWT atas begitu banyak nikmat yang diberikan-Nya, yang apabila 

diminta untuk menghitungnya, sungguh diri tak sanggup menuntukan jumlahnya. Begitu banyak 

kenikmatan, kemudahan serta pertolongan-Nya sehingga aku sampai pada titik ini, titik dimana 

aku merasakan satu keberhasilan  dari sejumlah doa dan harapan yang terpatri rapi di hati. 

Maha baik Allah atas segala karunia-Nya. Sholawat serta salam aku hadiahkan kepada manusia 

panutan sepanjang masa, manusia yang ucapan dan akhlaknya menjadi sunnah, beliaulah 

baginda Rasulullah SAW.  

Ku persembahkan karyaku ini kepada makhluk-Nya yang paling berarti di hidupku, 

yang telah menghantarkanku pada puncak mendapatkan gelar sarjana ini. Makhluk-Nya yang 

kasih sayang mereka tidak pernah tergantikan bahkan terbalaskan. Makhluk-Nya dengan 

seluruh perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga demi untuk melihat kebahagiaan dan 

keberhasilanku. Mereka makhluk-Nya yang hidup dan matipun rela mereka gadaikan untuk aku 

anaknya. Makhluk-Nya yang Allah anugerahkan hadir di hidupku. Tanpa mereka aku bukanlah 

apa-apa. Tanpa mereka aku takkan mampu membuat lembar persembahan ini. Merekalah kedua 

orang tuaku, mamaku (Lisa Nasution) serta papaku (Julizar Amin).  

Ku persembahkan pula karya ini kepada adik-adikku (Rizky Abdillah, Aisyah Aldina, 

Beby Arisya dan Muhammad Farhan), semoga kelak mereka menjadi jauh lebih berhasil dari diri 

ini. Berhasil menjadi penolong mama dan papa di yamil akhir serta menjadi kebanggaan keluarga. 

Kepada keluarga besarku, papa (Aris Tonnis), nenek (Risna Lubis), mak ondekku (Siska Nst), 

abangku (Ari Mulia Lintang) serta seluruh keluarga yang telah banyak mendukung yang tak 

dapat kusebut satu persatu. Terimakasih akan hadirnya kalian di hidupku. 

Terakhir, untuk seseorang yang telah Allah SWT tuliskan di Lauh Mahfudz menjadi 

pelengkap separuh agamaku, seseorang yang awalnya asing namun akan menjadi imam buat 

keluarga kecilku. Terimakasih engkau telah menerima diri ini dengan segala kekurangan. Karya 

inilah yang menjadi bukti bahwa aku pernah ada di sini. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi 

amalan yang tak terputus dan bermanfaat buat para pembaca. Aamiin.    

 


