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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Intan Ayu Lestari dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab 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, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterima 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 pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjaan saya dicabut. 
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MOTTO 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur” 

QS. Yusuf (87) 

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” 

QS. Al-Muddassir (38) 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” 

QS. Al-Isra (32) 

“Jauhi penyakitnya bukan orangnya” 

Unknown 

“Menjadi berbeda dan bermanfaat untuk orang lain jauh lebih membuat makna 

dalam hidup” 

Penulis 
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