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MOTTO

Tuliskan rencanamu dengan sebuah pencil, namun berikan
penghapusnya pada allah, karna dia yang akan menghapus bagian

yang salah dan menggantinya dengan yang terbaik untukmu.

Dalam hidup,kamu memang tak tahu seperti apa masa depanmu,tapi
kamu tahu siapa yang mengendalikan itu. Percayalah ada allah
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PERSEMBAHAN

”KU PERSEMBAHKAN SKRIPSIKU INI KEPADA”
ALLAH SWT

Segala Puji Bagi Allah, Berkat Rahmat dan Hidayah Nya-lah Penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.

” Orang Tuaku Tercinta”

Yang selalu memberikan Do’a, cinta dan kasih sayang sebagai tempat
peraduanku di kala suka dan dikala suka dan duka, memberi semangat,

nasehat,motivasi dukungan, serta dorongan moral dan materil untuk
kesuksesanku dan masa depanku.

”Suami dan Anakku tercinta”

Dan Keluarga besarku yang selalu memberikan Do’a, dukungan dan selalu
menanti keberhasilanku.

”Almamater, Dosen, dan Pembimbingku”
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masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi
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5. Ibu Anna Gustina, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing Pembantu, atas segala

bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini.
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masukan yang telah diberikan dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini.
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maupun materil.
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dengan selesai.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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Penulis


