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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 
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MOTTO 

 

“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada 

orang-orang yang sabar.” 

(Q.S Al-Baqarah: 155) 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S Asy-Syarh: 6) 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui.” 

(Q.S Al-Baqarah: 216) 
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untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak 
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