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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan Hormat,  

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya 

terhadap skripsi mahasiswi a.n Zaitun Rahmi yang berjudul: 

"قيم التربوية األخالقية في سورة المعارجال تحليل "  

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al-Ma’arij 

 Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk 

dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN-SU Medan.  

 Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan 

terima kasih. 
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