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MOTTO 

 

                               

       

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang mereka perbuat". 

(Q.S An Nuur: 30) 
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11. Terimakasih kepada masyarakat Batealit yang ikut andil dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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