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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Wardah Muwahidah dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun. 

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

yang pernah dituliskan/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.  
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MOTTO 

 

“ Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram “ 

(Q.S. Ar Ra’ad : 28) 

 

“ Maka Ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.  

Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.  

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar “ 

(Q.S. Al Baqarah : 152-153) 

 

“ Semua akan terlihat mustahil, sampai kau selesai melakukannya “ 

(Nelson Mandela) 

 

“ Do Your Best and Let Allah Do The Rest ” 

(Wardah Muwahidah) 
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guys! 
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