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MOTTO

“ tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang”
“orang yang merasa dirinya pintar kalah dengan orang bodoh yang mempunyai
kemauan dan tekad”
“jika ingin berhasil, keluarlah dari zona amanmu”
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mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menyelesaikan
skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
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Assalamu’alaikumWr. Wb.
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Purwokerto, 27 September 2018
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