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pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk
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Dengan ini saya menyatakan yang sebenamya, bahwa segala sesuatu yang

ditulis dalam karya ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan orang

lain. Dan menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan

jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian maupun

seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang

lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti subtansinya atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 18 Mei 2018
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MOTTO 

 

“Sejatinya pemahaman dari sebuah tradisi adalah sikap atau gagasan yang 

berasal dari masa lalu yang diambil oleh masyarakat pada masa sakarang, 

bagian penting dari keseluruhan warisan historis, dan mengangkatnya 

menjadi tradisi.” 
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