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MOTTO

                 
    

Artinya:
Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-

Ahzab:21)1

1 Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2001), 576



vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasihku
kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dirhono dan Ibu Rubiah
yang selalu memberikan do’a, kasih sayang serta dukungan

demi keberhasilanku.

Suami tercinta, belahan jiwaku Kakanda Noor Said yang selalu
mendo’akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta

selalu memberikan semangat demi terwujudnya cita-citaku

Putraku tersayang dan tercinta Muhammad Mumtaz Benzema
yang menjadi semangat dalam menggapai cita-citaku

Adikku yang tersayang dan tercinta Dewi Farasmita yang
selalu mendukung dan membantu diriku dalam setiap langkah

kakiku

Para guru dan dosen yang tulus dan sabar serta berjasa dalam
membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat

Semua sahabat seperjuangan kelas A-ELK PGMI Angkatan
2014 Serta Almamaterku tercinta



vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Untaian Puji syukur berupa tahmid, senantiasa penulis

panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang selalu menganugerahkan
segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Shalawat dan salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada Qurrata A’yun Rasulullah
SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya.

Hal ini sebagai kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas
dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis,
penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan.
Penulis sadar, banyak sekali hambatan yang penulis hadapi dalam
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