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MOTTO 

 

                              

           

 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104)
1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an- Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Menara 

Kudus, Kudus, 2006, hlm. 63 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohiim.... 

Dengan rahmat Alloh yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Seraya memohon Ridha-Nya, dan Syafa’at Rasul-Nya 

dengan tulus ikhlas 

kupersembahkan dan kudedikasikan skripsi ini kepada: 

Ibunda Rukati dan Ayahanda Sudadi Tersayang, Sebagai tanda bakti 

hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil 

ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, 

do’a dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas 

dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga 

ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, 

selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang membuatku 

selalu termotivasi dan selalu menyiramiku dengan kasih sayang, selalu 

mendoakanku, menasehatiku menjadi lebih baik. Untuk adikku Alvi yang super 

bawel terima kasih semangatnya. Meski kita sering bertengkar tapi tetap kamu 

yang tersayang. 

Buat sahabatku ”Nur Kholiah” you’re the best, segenap personil kamar 

sekawan Ponpes Dar El Ulum ”mb Sofy, mb Zah, mb Zaky, mb Izza, mb Faiz, 

mb Naqi, dek Ayu, Ninik”, terimakasih telah memberi warna dalam hidupku. 

Tak lupa kang Maftukhan dan mb Hanik yang tak henti-hentinya menyemangati 

untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tak lupa mb Arifil dan para santri 

PKPU yang sudah menjadi bagian dalam hidupku yang selalu menyemangati. 

Kebersamaan kita memang sementara tapi akan terkenang selamanya. Untuk 

segenap personil Ponpes Tahfidhul Qur’an yang selalu memberikan pengertian 

dan kedamaian, khusunya Romo Kyai Masyhud Ah. dan Bu Nyai Sri Suparmi 

terima kasih akan nasehat, doa, serta bimbingan dan pengertiannya. Tak lupa 



vii 

 

pak de Abdul Rozak yang baik hati selalu menjadi guru dan tempatku untuk 

bertanya dan berkeluh kesah.  

Dosen pembimbing skripsiku bapak Dr. H. Kisbiyanto M. Pd., terima 

kasih banyak pak.. saya sudah dibantu dan dibimbing dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. Karna anda saya mengerti bagaimana pentingnya menghargai 

waktu, kesungguhan serta tekad, dan semoga saya bisa mengikuti jejak langkah 

anda, aamiin. 

 


