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PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPSI 
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MOTTO 

 

  Semua berawal dari sebuah mimpi, maka bermimpilah dan susun rencana 

untuk mengapainya, 

 Perkataan tanpa niat itu bodoh, mendidik tanpa mencoba meupakan perbuatan 

yang sia-sia  

 Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat didekatkan lagi 

dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah. (Wahab B Munab)  

 Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang 

Anda harapkan dari orang lain. (Mahatma Gandhi)  
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