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1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 

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

pendapat yang pernah ditulis atau 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 pernyataan ini, maka saya 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S. Al-Baqarah: 286) 

 

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” 

(HR. Bukhori) 

 

“Jangan hanya berpikir tentang apa yang akan di katakan, namun pikirkan juga 

bagaimana cara mengatakannya” 

(KH. A. Mustofa Bisri) 

 

“Kita menilai diri kita dengan mengukur dari apa yang kita rasa, namun orang 

lain mengukur dari adap yang kita lakukan” 

(Henry Wadswort Longfellow) 

 

“Yang terbaik dari kehidupan didunia ini adalah BE YOUR SELF, berperilaku 

sesuai dengan apa yang diinginkan hati” 

(Penulis) 
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