PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1.

Karya tulis/ skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan
gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun di perguruan
tinggi lain.

2.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.

3.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau di publikasikan orang lain, kecuali ditulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan
dicantumkan dalam daftar pustaka.

4.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma
yang berlaku di Universitas Siliwangi.

Tasikmalaya, Juni 2019
Yang membuat pernyataan,

MOHAMAD DIKI RAMDHANI

“Dia memberiku hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat
kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang – orang yang mempunyai akal sehat“
(Q.S. Al. Baqarah : 269)
“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S Al. Mujadalah : 11)
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama
dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas,
lapisan tekad yang seribu kali lebih kuat dari baja, hati yang
akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdo’a.” – 5 cm
Alhamdulillahiraabil’alamin
Sebuah langkah usai sudah, Satu cita telah ku gapai
Namun... Itu bukan akhir dari perjalanan
Melainkan awal dari sebuah perjuangan
Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa,
apabila semuanya terlalui dengan baik meski memerlukan pengorbanan.
Kini, sampai di titik ini,
sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb,
tak henti-hentinya syukur terucap padaMu ya Rabb,
serta shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW
dan para Sahabatnya yang mulia.
Semoga sebuah karya ini menjadi amal shaleh
dan menjadi kebanggaan bagi keluarga tercinta.
Kupersembahkan karya kecil ini,
untuk orang yang selalu memberikan apapun yang dipunya yaitu orang tuaku tercinta



