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1. Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun.
2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdpat karya atau pendapat
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MOTTO

“ Ya Allah, berikanlan kepada kami Rahmat dari Sisi-MU, dan sempurnakanlah
bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.”
(Q.S Al-Khafi Ayat 10)

“ Ya Tuhanku, lapangkan untukku dadaku, Dan mudahkanlah untuk urusanku,
dan lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka dapat dengan mudah mengerti
perkataanku.”
(Q.S Thaha Ayat 25-28)

“ Ya Tuhan, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil).
Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baikya.”
(Q.S At Tahrim Ayat 8)

– Le’t flow and never give up –
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