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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 

 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 

(HR.Turmudzi) 

“Selalu memuliakan dan mengutamakan kedua orang tua, karena menurut saya, 

bisa membuat sedikit pancaran senyum dari wajahnya merupakan kebahagiaan 

yang tiadatara.” 

“Bisa selalu menebar kebaikan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar 

merupakan capaian dan kesempurnaan yang sebenarnya dalam hidup di dunia.” 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

• Allah SWT 

• Bapak & Ibu tercinta 

• Adik  tercinta 

• Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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