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DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :
1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
tidak berisi materialyang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain
kecuali informasi yang terapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 27 Maret 2020
Penyusun

Purwita Kusumaning Tias
NIM. 31501602433
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : PURWITA KUSUMANING TIAS
NIM

: 31501602433

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi yang
berjudul:
NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA PELAKSANAAN PROGRAM MARKET
DAY DI SDIT ALAM HARAPAN UMMAT PURBALINGGA
Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya tebukti melakukan tindakan
plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Maret 2020
Penulis

Purwita Kusumaning Tias
NIM. 31501602433
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MOTTO

Mingni n Γngn Իi n˴ Π ni ˴n ͉ ךԻ Ի䇅Ի n ⺁ 䇅Ի戴 Π n ⺁ n戴 Π n n ⺁䇅n ךi ΠϮΠ˵⺁Ϡni n i Π n䇅in n Ի ͉ n nϠn
ԻϮn˵ ⺁ Π Ի戴 n˴ n˵ n͉˴͉ ךԻ ⺁ Π nϜΠ˴ n ךi ΠϮΠ ⺁ ni n n⺁ ⺁ Π Ի䇅
Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
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