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DEKLARASI 

 

 Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa : 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang nulis orang lain. 

2. Skripsi tidak berisi pemikiran – pemikiran orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 
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Penyusun 

 

 

Ulin Zaenal Arifin 
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MOTTO 
 
 
 
 

   

        

                   

  
 

1. Demi masa. 
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran. 
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