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MOTTO  

“Man Jadda WaJada” yang artinya “Barangsiapa bersungguh-sungguh 

pasti akan mendapatkan hasil, ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk :  

- Alm. ibu dan bapak yang saya sangat cintai, terima kasih untuk setiap 

doa dan semangat yang kalian berikan. Semoga letih dan peluh kalian 

dalam mendidikku akan Allah balas dengan surga. 

- Keluarga besar  
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