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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah hasil 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 atau 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 bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum apabila mereka 

tidak mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya 

dan tidak ada pelindung bagi mereka kecuali Dia” 

(Q.S Ar- Ra’d : 11)” 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Al- Insyiroh: 5)” 

 

“Keinginanmu hanya akan menjadi sebuah mimpi, jika tidak ada usaha dan 

doa untuk mewujudkannya” 

(Hana N Fadillah) 
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