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Widiawati Nim: 1430210027 menyatakan sesungguhnya bahwa 

Skripsi ini : 
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diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini.  

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 
 

                                   

 

Artinya: “Sesungguhnya seudah kesulitan itu ada kemudahan, 

maka apabla kamu telah selesai (dari urusan) 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). 

Hanya kepada Tuhan lah hendakya engkau berharap”. 

(Q.S. Al Insyirah : 6-8)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an- Al-Karim dan Terjemah Bahasa 

Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 548. 
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