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                                         MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 “ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah 

selesai (urusan dunia) bersungguh- sungguhlah (dalam beribadah ). Dan hanya 

kepada Tuhan-Mu lah ber harap” 

                                                                             (Qs. Al Insyirah: 6-8) 

 

 

 

Persembahan: 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan 

untuk: 

“Untuk kedua orang tua ku tercinta Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan,merawat, 

mendukung dan memberikan kasih sayang sepenuh hati”. 

“Untuk seluruh keluarga besarku tersayang, yang selalu membantu dan memberikan 

kasih sayang kepada saya”. 

“Sahabat sahabatku yang selalu ada untukku”. 
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