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bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.



viii

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang telah 
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yang bermanfaat bagi peneliti dalam bangku kuliah dan semoga bermanfaat 
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10. Bapak Ibu Kakak dan kerabat dekat maupun jauh yang senantiasa 
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