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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-

Mujadalah: 11) 

2. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari bahwa betapa 

dekatnya mereka terhadap keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alfa Edison) 

3. Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut dan ikutilah 

ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah 

SWT. 

4. Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai. 

5. Jadi diri sendiri, Cari jati diri, dan dapetin hidup yang mandiri. 

 

PERSEMBAHAN 

1. Orang tua dan keluargaku yang telah berjasa mendidikku tanpa keluh kesah, memberi motivasi, 

inspirasi maupun semangat yang tiada henti, dan mendoakanku untuk sampai dipenghujung 

kesuksesan. 

2. Sahabat-sahabatku Handini Rifmawati, Siti Sofariyah, dan Haikal Assyayaf yang selalu memberikan 

motivasi, dukungan, dan memberikan semangat, serta Ati Yatin yang telah membantu menjadi 

observer selama penelitian di sekolah dan teman-teman seperjuangan FKIP Unissula Yang telah 

memberikan dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
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dalam membimbing peneliti. 
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