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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Ika Puji Rahayu dengan penuh kejujuran 
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1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri 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 diterbitkan oleh orang lain kecuali daftar 

pustaka. 

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

 

“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 

memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan yang 

buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu” 

(QS. An-Nisa’ 4:85) 

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, 

sehingga engkau menjadi puas” 

(QS. Ad-Duha 93:5) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmu lah engkau berharap” 

(Q.S Al Insyirah : 5-8) 

 

“ 
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