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MOTTO 

                                 

                         

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.  (Q.S. Al Alaq: 1-5)
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..                                 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran. (Q.S. Az-Zumar: 9)
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1
 Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Bandung: Penerbit Fa. Sumatra, 1978), 

1438. 
2
 Ibid., 1040. 



vii 

 

PERSEMBAHAN 
 
 

 

Alhamdulillah, Wassholatu wassalamu „ala Rosulillah… 

 

Perjalanan panjang seiring dengan bergantinya hari demi hari 

menyadarkanku bahwa 4 tahun telah berlalu dan aku telah cukup lama menuntut 

ilmu di kampus tercintaku IAIN Tulungagung, satu hal yang menjadi harapan 

adalah semoga ilmu yang aku dapat selama ini bermanfaat dan barokah. Amin. 
 
 

Seiring rasa syukur pada_Mu Ya Robb, 

inginku persembahkan karya sederhana ini kepada: 

 

Bapak dan ibuku tercinta “Bapak Saryono dan Ibu Wahyu Prihatin” 

yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang serta kepercayaan 

padaku agar aku sukses. Beliau telah berjasa merawat dan membesarkanku 

dengan penuh kesabaran. 

 

Tante dan adikkuku tersayang “Muntik Setyawati”  dan “M.Ainur Rofiq” yang 

juga memberikanku dukungan dan motivasi agar bisa menyelesaikan study 

ku dengan lancar dan baik. 

 

Guru-guruku dari TK PGRI Bandung, SDN Bandung 2, 

SMP 1 Bandung, MAN 2 Tulungagung, 

serta dosen-dosenku IAIN Tulungagung yang telah berjasa membimbing 

dan memberikan ilmunya padaku 

 

Sahabat-sahabat “PAI A”, “PPL MTs Al-Huda Bandung 2015” dan “KKN 

Sendang 2” yang berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka. Kalian 

adalah keluargaku 

 

Almamaterku IAIN Tulungagung tercinta 


