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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan ),

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap” 

 (Al-Insyirah : 6-8 ) 

Barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada satu 
kewajiban yang ia tunaikan atau amal wajib yang ia laksanakan atau

kemuliaan yang ia wariskan atau pujian yang ia raih
atau kebajikan yang ia pelopori atau ilmu yang ia cari,

maka ia telah mendurhakai hari 
 dan menzolimi diri sendiri

(al-hakim)

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk, 
Ibu dan Ayah tercinta

yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, 
memberikan do’a serta semangatnya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
Adikku tersayang

Seseorang yang telah mengisi hari-hari 
dengan penuh kesan dan kenangan 

yang akan selalu terukir di hati 

 iv



DEKLARASI
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