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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan bahwa : 

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

derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahun saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diakui dalam 

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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MOTTO 

“Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” 

(TQS. At-Tin : 4) 

 

 

“Hai manusia, apa yang memperdayakan kamu lalu menyempurnakan kamu 

(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang telah 

menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan 

tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saya yang Dia kehendaki, Dia menyusun 

tubuhmu”. (TQS. Al Infithor: 6 -8) 

 

 

“Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan lalu dia memberi asuhan yang 

baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang 

antara dirinya dari neraka”. (HR.Bukhori dan muslimno.1418, 5998) 
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