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MOTTO 

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن  يَا أَي َُّها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا الَ تَاُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ِإنَّ الَّلَه َكاَن ِبُكْم ج َوالَ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  جِِتَاَرًة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم 

 (۹۲) اَرِحْيمً 
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah maha penyayang kepadamu” 

(QS. An-Nisaa’ : 29)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Al-Qur’an,  An-Nisaa’ ayat 29, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Departemen Agama RI, Penerbit Diponegoro, 2010), 83. 
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PERSEMBAHAN 

 

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah 
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Negeri Kudus. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, masih 
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Berbekal semangat dan dentuman doa yang selalu 
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8. Bapak dan ibu serta keluarga yang selama ini memberi 

dukungan baik moril maupun materil dan segala yang terbaik 

untukku, serta memberikan semangat belajar hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

9. Segenap guru, ustad dan udtadzah penulis yang telah 
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