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MOTTO 

 

 احالتك االعمال على وجودالفراغ من رعونات النفس

“Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk 

tanda kebodohan.” (Ibnu Atha‟illah al-Iskandari) 

 

                   

                      

          

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

(Q. S. at-Tahrim: 6). 
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hentinya memanjatkan do‟a untukku dan senantiasa 

menyemangatiku. Terimakasih telah mendidikku dengan 

penuh kesabaran dan doa restu kalian yang senantiasa 

menjadi penyejuk dan kemudahan langkahku menuju jalan 

ridha-Nya. 

2. Teruntuk Keluarga Tercinta, juga keponakan-keponakan yang 

saya sayangi dan semoga termotivasi untuk terus semangat 
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3. Teruntuk Bapak H. Shobirin, M. Ag selaku dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus beserta 

staf-stafnya, terutama dosen-dosen yang telah mengajar 

berbagai mata kuliah kepada saya. 
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motivasinya. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai 

akhir hayat. 

7. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK KUDUS terimakasih 

untuk kerjasamanya dan kenangan manis yang pernah terukir. 

8. Teruntuk semua teman-teman kelas AS/HKI angkatan 2016 

terkhusus AS/HKI-B teman seperjuangan, terimakasih untuk 

kebersamaannya, kisah-kisah perjuangan kita, canda tawa 



viii 

 

kalian, semangat kalian. Semoga silaturrahmi ini tetap terjaga 

dan sukses untuk kita semua. 

9. Almamater tercinta selama empat tahun trakhir ini di Institut 
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pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba 
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