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MOTTO 

 

ْنَكرَِوتُ ْؤِمُن 
ُ
َهوَن َعِن امل َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس أْتُمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ٌتم َخي ْ ُكن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمنُ ْوَن َوَأْكثَ رُُهُم  ن ْ ُْم  مِّ رًاَّلَّ ِِبَّللَِّ  َوَلْو َءاَمَن أَْهُل اْلِكَتِب َلَكاَن َخي ْ
 اْلَ ِ ُ ْونَ 

“Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan unuk 

manusia, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada 

yang mungkar, dan berimanlah kamu kepada Allah. Dan sekiranya 

Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 

mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah 

orang-orang yang fasik.
1
 

(QS. Al Al-Imran (3): 110) 

 

“Apa-apa yang kita perbuat, ingat perjuangan Rasul dan para 

sahabatnya. Jangan sampai mereka malu memiliki kita.” 

 

 

  

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Jumanatul „Ali: Al-Qur‟an dan 

Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 64.  
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Wa Ta‟ala.  



ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

.َ.. M/m م S{/s} ص T/t ت  A/a 

... ِ  N/n ن D{/d} ض \S/\/s ث  I/i 

.ُ.. W/w و T{/t} ط J/j ج  U/u 

 H/h Ma>dd ه Z{/z} ظ {H}/h ح

 A/’a‘ عَع  KH/kh خ
  ء

akhir A’/a’ بَا Ba 

 ’A’/a ع D/d د
 ء

awal 
A/a بي ِ Bi> 

 <Bu بٌو Y/y ي G/g غ \Z//z ذ

 F/f Tasyi >d Ya>’ nisbah ف R/r ر

 Falaky فَلَِكي Abb اَ ُّب  Q/q ق Z/z ز

 a>lamiy‘ َعلَِمي Rabb َ  َّب  K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah 

di belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Rangkap الْ 

 َ  ََ  qara’a  ُ اَْ  ٌٌ ْو al-
furu>’ 

 <gairi َ ْ ِ يْ  al-qamar اَْ  ََم ُ 

َ ءَ  َ   qara’a  ُاَْ  ََ اء al-
qad}a>’ 

 al-syams  ٌ  ْ َ syai’un اَ َلْم ُ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Ta>’  

Marbu>t}ah 

ْ هِ   َ َماُل ا لَّبْ هِ  Jama>luddi>n َ َماُل ا لِّ
Jama>l al- 

Di>n 
 Sa>’ah َ اَع ْ 
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alam atas segala limpahan rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya. 

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW 

sebagai suri tauladan yang baik sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak 
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