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MOTTO

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan berlarilah tanpa lelah sampai

engkau meraihnya. Bilamana dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita

merasakan kedamaian dan kebahagiaan

itu tidak akan hanya dirasakan oleh kita saja melainkan semua orang akan

mendapatkan

keuntunganya ini adalah awal dasar bekerja secara nyaman”

“Tubuh adalah masa depan, jadi jagalah kesehatan mulai dari sekarang karena

kesehatan tak akan pernah bisa digantikan dengan uang atau harta. Tubuh sehat

merupakan awal kesuksesanmu, hidup sehat berawal dari diri kita sendiri, hidup

sehat merupakan investasi untuk mencapai masa depan. Tanpa hidup sehat tak

ada artinya kekayaan jagalah kesehatan demi masa depan anda”

“Pelajarilah ilmu karena ilmu yang bermanfaat lebih berharga daripada emas

permata.

Jangan sia-siakan masa mudamu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat,

belajarlah karena itu akan membuatmu mengerti arti kehidupan”

“Jadilah kalah karena mengalah, bukan kalah karena menyerah

Jadilah pemenang karena kemampuan bukan menang karena kecurangan”
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inginkan, dan bekerja keras demi cita-citaku. Keluarga besar ku dan saudara-

saudarku yang selalu memberi motivasi dan semangat. Kepada keluarga besar
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8. Adik Rosika, saudara-saudari, dan keluarga besar yang selalu memberi
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teman-teman yang telah memberi bantuan, dukungan dan motifasi dalam
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Karya Tulis Ilmiah ini.

Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan

dan ketidaksempurnaan serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang

penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
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