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MOTTO

”Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari
suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada
Tuhanmulah kamu berharap”
(Qs. Al-Insyiroh : 6-8)

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan
dirinya sendiri"
(Qs. Al-Ankabut : 6)

"Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui
segala sesuatu."
(Qs. Al Baqarah : 282)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertqwalah kepada
Allah , Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
( Q.S. Al-Hasyr : 18)

PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Karya Sederhana ini kepada :

Bapak, Ibu, dan kedua Adikku yang memberikan kasih sayang, segala dukungan , dan cinta
kasih yang tiada henti yang tiada mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas yang
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lulus atau lulus tidak waktu bukan sebuah kejahatan ataupun sebuah aib. Alangkah sempitnya
jika mengukur kepintaran dengan sebuah skripsi serta lulus tepat waktu. Bukankah sebaikbaiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? baik itu selesai tepat waktu ataupun selesai tidak
tepat waktu.
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Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan
skripsi ini, namun karena bantuan, dorongan, serta motivasi yang ada dari berbagai pihak skripsi
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2. Bapak Abdurrohim, S.Psi.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar
membantu serta membimbing penulis, meluangkan waktu dan tenaganya pada proses
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