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Artinya : Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita 

tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir".(QS.Yusuf : 87)
1
 

 

 
 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek 

Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2004), h. 335. 
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KATA PENGANTAR 

  سم هللا    ح      ح م
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
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