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MOTTO

“…..Niscaya Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman

diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa

derajat. Dan Allah Maha Mengatahui apa yang kamu kerjakan.”

( Q.S Al Mujadilah ayat 11 )

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum

sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar Ra’d ayat 13)

“….Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan…”

(Q.S AL Insyirah ayat 5-6 )
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini akan saya persembahkan untuk papa dan mama saya tercinta

yang selalu memberikan dukungan berupa motivasi untuk segera menyelesaikan

skripsi ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan juga tidak lupa saya ingin

mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Nur Rochadi, Ibu Sri Darmastuti, Mbak Amik, Mas Adit dan

Mas Ahmad yang selalu mendoakan, mengingatkan, dan memberikan

dukungan serta kasih sayang kepada saya. Terutama kepada ibu saya

yang tidak pernah lelah memberikan nasihat, semangat dan doa kepada

saya.

2. Keluarga kedua saya Bapak Sunarno dan Ibu Siti Djuariah, Mbak

Erna, Mas Doni, Dek Ningrum dan Dek Yanti yang tidak henti-

hentinya selalu memberi semangat dan doa kepada saya untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

3. Teman-teman sebimbingan yang saling memotivasi, terima kasih

untuk pras dan udin yang menjadi partner di setiap bimbingan.

4. Teman-teman seperjuangan jirin, aril, tegal, agung, adi, prof, eko, andi,

ocim, deni, ardian, singgih, virgiawan, ayu ning tyas, aminah, dian,

alfa, adisti, ayu winata, amy, anindita, arum, dan ayudia yang selalu

memberi semangat dan motivasi serta tempat berlabuh untuk

merefresh otak, yang selalu memberikan pencerahan dan masukan

kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua orang yang sengaja maupun tidak sengaja mendoakan dan

mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa saya

sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua dukungannya.



vi


