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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 
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2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

 

“Didiklah Anak-anak mu sesuai dengan zamannya, 

karena mereka hidup bukan di zamanmu" 

 

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA ) 
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