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اَلُم َعَلى َأْشَرِف اْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن، َوَعَلى أله وَ  َأْصَحاِبِه اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمْيَن، َوالصَّاَلُة َوالسَّ
ْيِن، َأمَّا بَ ْعدُ   َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يَ ْوِم الدِّ
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 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, karya sederhana ini saya persembahkan untuk: 

 

Kedua orang tua  yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan 

kasih sayang penuh, mendukung dalam keadaan apapun, dan selalu mendoakan di 

setiap waktu demi keselamatan, kesehatan serta kesuksesan saya. Mereka adalah 

sosok malaikat tanpa sayap yang dikirimkan Allah untuk merawat dan mendidik. 

Mereka adalah penyemangat serta pemberi motivasi dalam hidup saya. Terima 

kasih banyak pak, buk atas segala kasih sayang yang kalian curahkan, segala 

perjuanganmu selama ini tidak bisa digantikan dengan apapun, tanpa kalian aku 

tidak akan bisa memberikan persembahan karya tulis ini. 

Keluarga serta sahabat-sahabat ku yang telah memberikan doa serta 

dukungan baik moril maupun materil sampai detik ini. Terima kasih untuk 

semuanya. 

Terkhir, saya persembahkan untuk almamaterku tercinta Universitas Islam 

Indonesia yang mana telah memberikan kesempatan saya untuk menimbah ilmu 

dan pengalaman ini yang insya Allah bermanfaat di dunia maupun di akhirat. 
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Allah tidak akan membebani seseorang 

melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

(Al Baqarah: 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


