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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(Q.S. Al Inshirah (94) : 6-8)

“pendidikan bukanlah modal hidup, tetapi sesuatu yang harus hidup”
(Richard Branson)



vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang, sebab hanya dengan restu dan karunia-Nyalah
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segala cinta yang terus tercurah.
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