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

yang pernah ditulis/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 
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Wahyu Putri Rismandanni 
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MOTTO 

Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 

kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. 

Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai 

cobaan), sehingga rasul dan orang orang bersamanya berkata „kapankah datang 

pertolongan allah?‟ ingatlah sesungguhnya pertolongan allah itu dekat,  

(QS Al Baqarah, ayat; 214). 

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (muhammad)? Dan kami telah 

menurunkan bebanmu darimu. Yang memberatkan punggungmu. Dan kami 

tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau 

berharap. 

(QS Alam Nasyrah, ayat: 1-8) 

Tidak ada sebuah penyakit, rasa lelah, maupun rasa sedih yang menimpa seorang 

mukmin sampai (hanya sekedar) rasa gundah yang mengganggunya, kecuali hal 

itu akan melebur keburukan-keburukannya  

(HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi). 

Setiap orang memiliki kekuatannya sendiri untuk hidup, berjuang dan bersaing di dunia 

ini, tetapi hanya orang yang ulet yang bisa tegar dan bertahan sampai akhir. 

(anonim) 
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