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MOTTO 

 

“…Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri…” 

(Q.S. Ar-Ra’du: 11) 

“…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (Q.S. AL-Insyirah: 6-7) 

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya dengan 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk” (AL-Baqarah: 45) 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…” (Q.S. AL-

Baqarah: 286) 

“Dalam sebuah kehidupan itu, kita harus berfikir untuk memilih, dan apapun pilihan itu maka 

hendaknya kita benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dipilih dan menjalani pilihan terbut 

dengan hati yang penuh keikhlasan dan Tersenyumlah (Penulis). 

 

“Apa yang terjadi hari ini bukanlah sebuah ketetapan untuk hari-hari esok. Allah 

mempunyai sejuta rencana yang lebih indah bagi siapapun itu. Optimis adalah salah 

satu-satunya yang kita miliki dan tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang 

lain…Yakinlah”. 
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Puji Syukur Kepadamu Ya Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Atas Rakhmat dan Hidayah yang 

engkau berikan dan kasih sayang yang engkau curahkan, dengan izinmu skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi ini aku persembahkan untuk orang-orang yang aku sayang, sebagai ungkapa terima kasaih. 
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pengorbanan yang telah beliau berikan kepadaku. 

I love you so much. 
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