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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan Allah mengetahui 
apa yang kamu lakukan.  

(Q. S. Al-Mujaadalah :11) 

Tuhan telah menganugerahkan kecerdasan dan pengetahuan kepadamu, 
janganlah kamu padamkan pelita cinta itu. Dan jangan biarkan lilin kearifan 
mati dalam kegelapan nafsu dan kesalahan. Karena orang bijak mendekati 
manusia dengan obornya untuk menerangi jalan umat manusia.  

(Khalil Gibran) 
 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang selalu mendukung, baik doa dan motivasinya. 

2. Almameter. 
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