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MOTTO HIDUP 

 

  الْمَث ْمَثاْمَث ُة 
  ْمَثْف ْمَث ُة  الَتْمَث ْف ِر ْف ِر  الْمَث ْمَث اْمَث ُة  ْمَث ْمَثْف ْمَث ُة  اْمَث ْفمِر

"Buah dari penyia-nyiaan adalah penyesalan dan buah dari 

keteguhan adalah keselamatan"  

(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Ad-Daaruquthni, Al-Bazaar, 

dan Ath-Thabarani). 
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KATA PENGANTAR 
 

  ِب ْس ِب  اِهّللِب  الَّر ْس  ِب  الَّر ِب ْس ِب 
 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta 

salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Agung Muhammad SAW yang berusaha kita ikuti sunah-

sunahnya, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia 
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