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HALAMAN MOTO  DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

 “Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan

Allah hingga ia pulang.” (HR. Turmudzi)

 Usaha tidak akan menghianati sebuah hasil. Lakukan terbaik yang kamu

bisa!

Skrisi ini dipersembahkan untuk:

Bapak, Ibu, dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan tanpa

henti kepada saya.

Semua sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan warna dalam

hidup saya.
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xii
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para pembaca pada umumnya.



xiii

Semarang, 21 Februari 2019

Penulis,

Tina Rahayu


