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MOTTO 

 

Tidak ada perjuangan yang sia-sia, selama kita mau 

berusaha dan berdoa Allah akan mengabulkan dengan jalan 

yang tidak terduga. Percayalah Allah maha adil kepada 

hamba-Nya. 
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Allah SWT mengganti kebaikan mereka lebih dari yang 

mereka berikan. 

Peneliti menyadari, skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan serta masih terdapat banyak kekurangan 

karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Untuk itu 

peneliti mengharapkan saran yang membangun dari semua 

pihak. 

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, dan untuk peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan 

metode yang berbeda serta dapat menghasilkan ilmu yang 

bermanfaat. aamiin. 
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