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MOTTO 
 

                      

                     

    

   Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 
dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 125, Al-Qur’an Terjemah 

Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006), 281 
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2 Supaat, dkk. Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program 

Sarjana (Skripsi), (Kudus: IAIN Kudus, 2018), xxxiii 



ix 

KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan 
rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya. Tak lupa sholawat 
serta salam selalu terlantunkan kepada Nabi Agung 
Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari zaman 
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