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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin… 

Sembah sujud serta rasa syukurku kepada Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, hidayah, cinta dan 

kasih sayang-Nya serta telah memberiku kekuatan, 

kesabaran dan ilmu sehingga dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini. Sholawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Baginda Nabi besar kita Nabi  

Agung Muhammad SAW, semoga kita mendapat syfa’at 

beliau di yaumul qiamah nanti aamiin. 

Laporan tugas akhir ini saya persembahkan kepada 

orang - orang yang sangat saya sayangi dan cintai 

terutama Bapak, Ibuk, dan Adik-adikku tercinta sebagai 

wujud rasa terima kasihku karena telah memotivasiku, 

memberiku semangat dan mendoakanku dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Selesainya tugas 

akhir ini merupakan capaian awal yang  yang bisa saya 

berikan untuk mengukir senyum di wajah  kalian. Saya 

tau hal ini tidak ada apa-apanya dibanding seluruh 

peluh bapak dan ibu selama ini, tetapi saya akan terus 

berusaha membuat bapak dan ibu bahagia. Terima 

kasih atas seluruh kerja keras bapak dan ibu, untuk 

seluruh untaian do’a yang tak henti-hentinya  

dilantunkan untuk kesuksesan saya, saya hanya bisa 

membalasnya dengan terima kasih yang tak terhingga , 

do’a yang tak putus untuk bapak dan ibu, semoga allah 

membalas segala kebaikan kalian aamiin. 

End finally, terima kasih kuucapkan kepada 

sahabat-sahabat aku yang aku cintai dan sayangi atas 

do’a, semangat dan motivasinya, dan TA ini saya 

persembahkan juga buat kalian yang tak henti-hentinya 

nanyain kapan wisuda. 
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HALAMAN MOTTO 

 

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 

dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”  

(Al-Baqarah:153) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan.  

(Al-Mujadalah:11) 

 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. 

(Al-Baqarah (2 : 152)) 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu beruntung. 

 (Ali ‘Imran 3 : 200) 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri”. 

(Ar-Ra’d:11) 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(Al-Baqarah: 286) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

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

 

“Jangan bersedih sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran” 

(HR. Ahmad) 
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Solawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung 

Muhammad SAW.  

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini tidak 

terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, saran serta do’a yang diberikan oleh 
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