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PERNYATAAN  

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Fatima Sari Aprizal dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di perguruan tinggi 

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

yang dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali scara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya akan 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu  

dari api neraka” 

(Qs. At-Tahrim: 6) 

 

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, 

kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan 

menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya” 

(HR.Al-Bukhari dan Muslim) 

 

“Dekat dan Ingatlah Kepada Allah Saat Sedih Mau Pun Bahagia” 

(Fatima Sari Aprizal) 
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