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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Ika Novita Sari dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

  

  

                                                                              Semarang,  18  September   201 

       Yang menyatakan 

  

   

 

        Ika Novita Sari 

          30701401467 
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MOTTO 

 

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu 

akan diminta pertanggungan jawabnya”. (Q.S. Al-Isro’ : 36 ) 

 

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah Menggembirakan hamba- hamba-Nya 

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah : “Aku tidak 

meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam 

kekeluargaan”. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan 

baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Mensyukuri. ( Q.S. Asy-Syuura : 23).  

 

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila di 

timpa kesusahan, ia berkeluh dan apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir, 

kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan 

solatnya. (Q.S. Al-Ma’aarij : 19-23).  

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya ), jika kamu orang-

orang yang beriman. (Q.S.Ali-Imran : 139).  

 

“ Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Dia 

mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari 

kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya tuhan kami, 

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orangt-orang sebelum kami. Ya tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah 

kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka 

tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 286). 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 
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