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MOTTO 

 

ْؤِمنِْينَ َوََل تَِهنُْىا َوََل   تَْحَزنُْىا َواَْنتُُم اَْلَْعلَْىَن اِْن ُكْنتُْم مُّ
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) 

bersedih hati,  

sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”  

 

(QS. Ali Imron : 139) 

 

“ The Future  Is Created By What You Do Today, Not Tomorrow”  

–  Robert  Kiyosaki –   
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KATA PENGANTAR 

 

ينِ  ْنيَا َوالدِّ ى اُُهْوِرالدُّ ِ َربِّ الَْعالَِويَْن َوبِِه نَْستَِعيَْن َوَعله  اَْلَحْوُد لِِلّه

ى أَْشَرِف األَْنبِيَاِء َوإَِهاِم الُوْرَسلِيْنَ  الَةُ َوالسَّالَُم َعله  َوالصَّ

لِِه َوَصْحبِِه اَْجَوِعْينَ َسيِِّدنَا َوَهوالَنَا  ى أه ٍد َوَعله ُهَحوَّ  

ا بَْعدُ  ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِْن اَهَّ ةَ ااِلَّ بِالِّله  الََحْوَل َوالَ قُوَّ

 

Puji syukur kedahirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga pada 

kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah 

SAW yang senantiasa kita harapkan syafa’ atnya di hari kiamat 

nanti. 

Skripsi yang berjudul “ Fenomena Ikoy-Ikoy di Media 

Sosial dalam Perspektif al-Qur’ an (Studi Kasus Tafsir al-Misbah 

tentang Ayat-Ayat Meminta-Minta)”  ini telah disusun untuk 
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pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan segenap 

waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan 

dan memberi saran kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi ini. 
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penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah dan dicatat 

sebagai amal jariyah. 
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skripsi ini mampu memberikan manfaat dan kebaikan dalam 

kajian keilmuan, terutama dalam bidang ilmu tafsir. Āmīn yā 

rabbal ‘ālamīn 
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