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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Nashikhatul Karimah dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

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 terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, keculai 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,15 Agustus 2019 

 Yang menyatakan 

  

   

 

 

 Nashikhatul Karimah 

  30701501709 

 

 

  



 
 

v 
 

MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran. 

(QS. An-Nahl : 90) 

 

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka 

bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan 

(QS. Muhammad : 22) 

 

“Jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara/berbisik bisik berduaan 

sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bercampur dengan manusia. 

Karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih”(HR. Bukhori no. 

6290 dan Muslim no. 2184). 

 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap.“ (QS: al Insyirah: 7-8). 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan kepada: 

Bapak yang sudah di Surga, terima kasih sudah menjaga dengan kasih sayang tiada henti. 

Bunda yang selalu berjuang, mendoakan, dan menjadi pendukung tanpa lelah. 

Mas dan Mbak yang selalu mendengarkan ceritaku dan menguatkan. 
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