Lembar Peruntukan
Sujud syukur kupersembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berilmu, berpikir jernih,
beriman dan bersabar dalam menggapai cita – cita menjadi sarjana. Semoga
keberhasilan ini menjadi salah satu langkah untuk menuju masa depanku.
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayah....
Terima kasih karna engkau tidak pernah lelah mengingatkan mendukung dan
menasehati setiap langkahku dalam menggapai keberhasilan ini. Engkau yang
rela menyisihkan sebagian besar nafkahmu tanpa pernah mengeluh supaya
saya bisa menggapai salah satu impian menjadi sarjana. Karena tanpa
bimbingan mu keberhasilan ini tidak akan pernah tercapai. Lalu untuk ibu
tercinta semoga kesuksesan anakmu ini bisa engkau lihat dan menjadi salah
satu yang membuatmu tersenyum bahagia di surga, aamiin ya robbalalamin....
Terima kasih juga untuk mbak uun dan mas olan yang selalu mendukung dan
menyemangati ku serta memberi nasihat yang baik. Terima kasih untuk mbak
saroh dan mas santoso selalu memberi nasihat dalam menempuh program
sarjana ini. Teruntuk alfatih semoga kamu bahagia disurga jagoan kecil ku (
7 Agustus 2019 ) malam itu kau menghembuskan nafas terakirmu menghadap
sang Ilahi. Dalam tubuh kecilmu kau telah berpulang karna Allah lebih
menyayangimu, dalam kesedihan kita hanya bisa merelakan dan mendoakan
kepergianmu untuk selamanya. Semoga mbak saroh, mas santoso, afkar, saka
dan semua keluarga yang kau tinggalkan dapat berlapang dada dan tidak lupa
mendoakan kepergianmu, aamiin...
Terima kasih Nike Kusuma Wardha telah menemani dan membantu
mengerjakan skripsi ini semoga tidak selalu menyebalkan. Tidak lupa untuk
saudara tidak sedarah dan tidak serahim (HIMAKPA) teruslah berproses
menjadi generasi penerus yang selalu membanggakan.
Dan terima kasih pada bapak ibu dosen yang telah memberi nasihat
bimbingan dan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa terima kasih teman – teman
yang telah berproses bersama, untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima
kasih atas semuanya. Semoga tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan
kalian. Serta hidup kita semua dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah
SWT.

