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MOTTO 

 

(1) 

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuatnya.” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

(2) 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 

yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak.” 

(Aldus Huxley) 

 

(3) 

Berangkat dengan penuh KEYAKINAN. Berjalan dengan penuh 

KEIKHASAN. ISTIQOMAH dalam menghadapi cobaan. 
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7. Bapak dan Ibu, terima kasih atas bantuan do"a, dukungan serta semangat 

yang tiada henti untukku. 

8. Kakak-kakak ku tersayang yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang 

selalu mendukungku 

9. Sahabat-sahabatku Mia, Marfika, Marsya, Izah, Diah, Jamila, Bella, Bintari. 
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12. Serta pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan seperti 

peribahasa "tak ada gading yang tak retak" untuk itu dengan segala kerendahan 

hati peneliti mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti 

harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 
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