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MOTTO 

 

Rahasia terbesar mencapai kesuksesan adalah tidak ada rahasia besar, siapapun anda akan 

menjadi sukses jika anda berusaha dengan sungguh-sungguh. 

 

Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan dipikirkan. Sebuah 

cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan 

hanya menjadi impian.  

  

Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari 

selalu bersinar. Tapi, allah selalu memberi pelangi disetiap badai, senyum disetiap air mata, 

anugrah disetiap cobaan, dan jawaban disetiap doa. Barang siapa yang berbuat kebaikan 

mendapatkan mendapat balasan sepuluh kali lipat amal-nya. Dan barang siapa berbuat 

kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan. 

( Qs. Al-Anam) 

 

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani 

seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal 

didalamnya. 

( Qs. Al-A’raaf ) 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Sebagai rasa syukur atas rahmat dan karunia ALLAH SWT dalam menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada: 

1. Pertama saya ucapkan syukur kepada Allah SWT tanpa kuasa-Nya saya tidak bisa 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima 
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8. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual yang selalu 
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