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PERNYATAAN
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1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun
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3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi penyataan ini, maka saya
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Semarang, Maret 2017
Yang Menyatakan

Anne Putri Lestari
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MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ar Ra’du : 11)

“Yakinlah sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran
(yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau
lupa betapa pedihnya rasa sakit”
(Ali bin Abi Thalib)
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