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kalian :* 

 

Kedua adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk 
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mencintai kalian  

 

Pacar aku yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mau 
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skripsi ini. Terimakasih sayang :D 

 

Semua sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan dukungan, 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 

  

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

Man Jadda Wa Jadda  

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil” 

(Pepatah Arab) 

 

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them 

“Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk 

mengejar mereka” 

(Walt Disney) 

 

Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing dan jangan pernah bandingkan 

prosesmu dengan proses mereka. Tetap semangat, berusaha sebaik 

mungkin,berdoa, dan pasrahkan sama Allah  

(Penulis) 
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