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MOTTO

َمْن َاْجَرى اهللاُ َعَلى َيَدْيِه فـََرًجا ِلُمْسِلٍم فـَرََج اهللاُ َعْنُه ُكَرَب 
)رواه اخلطيب احلسن بن علي. (الُدنـَْيا َوْاَالِخَرةِ 

‘’Barang siapa dengan usaha kedua tangannya, Allah

memberikan kelapangan kepada seorang Muslim, niscaya Allah

akan melapangkan-nya dari kesulitan dunia dan akhirat.’’

(Diriwayatkan oleh Khatib dari Hassan bin Ali).1

1 Fahruddin dan Irfan Fahruddin, Pilihan Sabda Rasul (Hadis-Hadis Pilihan), PT Bumi
Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 417
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil ‘alamiin....

Puji syukur kupanjatkan kepada-Mu Illahi Robbi, hingga aku mampu
menyelesaikan skripsi ini...

Ya Robbi, sekiranya tulisanku ini Engkau beri nilai dan arti, maka nilai
dan arti tersebut kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta yang dengan kesabaran selalu mendo’akan,
membimbing dan mencurahkan kasih sayang yang tiada akhir serta tidak
lupa perjuangan dan pengorbanannya yang sangat besar kepada anaknya
yang ingin anaknya sukses. Pengabdian cinta dan do’aku untuk Ayah
dan Ibu akan selalu memenuhi setiap ruang dalam hati putramu ini
sepanjang hayat.
Adikku yang selalu mengingatkan, mendukung, menghibur dengan canda
tawanya, serta keponakanQ yang lucu yang selalu memberikan senyuman
dan tawa sebagai obat dikala aku sedang sedih..
Dosen dan Guruku tercinta yang tiada lelah mendidik dan
membimbingku. Bekal ilmunya akan aku jadikan penerang disetiap
langkah kehidupanku.
Kekasihku tercinta yang telah banyak membantuku yang memberiku
motivasi dan sebagai penyemangatku hingga skripsi ini selesai
Sahabat-sahabatku Naim, Alimi, Fais, Hadi Ulil dan Kidcrux yang
selalu aku rindukan, selalu memberiku senyuman, memberiku motivasi...
Semoga persahabatan qita akan tetap utuh selamanya...
Teman-temanku kelas H yang selalu aku rindukan yang tidak dapat aku
sebut satu persatu
Teman-teman PPL STAIN Kudus 2014 di MTs. NU Darul Hikam.
Tak lupa teman-temanku KKN Manggarmas yang telah membantu, dan
memotivasi untuk penyelesaikan studiku..
Tak lupa juga bagi semua pembaca yang budiman dan pemerhati
sekalian...

Semoga kita selalu dalam Ridho-Nya..

Amiin Ya Robbal’Alamin.....!!
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