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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 

 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

“kita harus berjuang sekuat tenaga menghadapi kesulitan dan jangan lupa diserta 

dengan doa yang tulus dan ikhlas agar kita bisa segera bertemu dengan kemudahan” 

 

“Semoga suksesmu menambah perilaku baikmu.” 

 

 

PERSEMBAHAN: 

 

“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam segala urusan ” 

 

“ Kepada Bapak Suwarno dan Almh Ibu Wasirah yang tak pernah henti 

mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada keluarga” 

 

“ Untuk Kakak Saya Supriyanto dan Sunarto , Kakak ipar Siti Nur Hayati, dan Kakak 

Tri Wahyuni yang selalu membantu menyelesaikan masalah dan 

memotivasi saya, serta adek Supupu saya Andrea Oktavian, Novilla Anggasari, Nurul 

Ida serta Teman dekat saya Zulfah Nur Rokhim, Supriyati 

yang selalu menyemangati saya dan tak pernah henti memberikan 

dukungannya ” 

 

“Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian dan memberkahi 

hidup kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Ya Allah... 

Aku sayang kalian Semua” 
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telah memberikan do’a dan dukungannya baik moral maupun materiil, serta 

memberikan perhatian, nasihat, semangat, dan kasih sayang. Semoga Allah 

selalu memuliakan kalian semua, Aamiin. 

6. Sahabatku Supriyati, sahabat seperjuangan mulai dari SMP hingga kuliah yang 

selalu memotivasi, menghibur dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini.  
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untuk menyeselesaikan Skripsi ini, serta memberikan perhatian, nasihat, 
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persahabatan dan memberikan motivasi penuh. Khususnya Vita Nurhayati dan 
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Perkuliahan dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi pembaca yang budiman, 
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Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik disisi Allah 

SWT. Peneliti juga memohon maaf bila dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan 

kesalahan karena peneliti hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. 

Akhirnya, peneliti berharap semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini bermanfaat 

bagi semua pihak. Aamiin. 

 

Semarang, 01 Februari 2019 

 

 

Sholikah 

 


