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2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

(QS. Al Baqarah : 286) 

 

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 

penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang” 

(R.A Kartini) 

  

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyiraah : 6) 

 

“Alasan diciptakan-Nya waktu adalah untuk mengubur kegagalan pada masa 

lalu” 

(By. James Long) 

 

“Melakukan sesuatu dengan ikhlas akan menghasilkan suatu hikmah, tetapi 
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