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MOTTO 

 

 

َا اۡلُمۡؤِمنُ ۡوَن ِاۡخَوٌة فََاۡصِلُحۡوا بَ ۡۡيَ َاَخَوۡيُكۡم  َ َلَ لمُكۡم تُ ۡ َ ُۡونَ َوات مُقوا  ۚ ِاَّنم   ااّ 
Artinya:  

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang 

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujurat : 10)
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1
 Al-Qur’an Surat Al-Hujurat : 10, Departemen Agama, Al-Qur’an 

dan Tarjamah (Jakarta : PT. Kumudasmora Grafindo, 1994). 
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PERSEMBAHAN 

 

“Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga ku 

tercinta khususnya buat suami dan anakku serta orang tuaku 

yang selalu memberi motivasi baik lahiriyah dan batiniyah” 
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