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Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Sunggal terkhusus kepada Ibu Asnah, S.Pd, 
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dan Ibunda Hj. Martini yang telah membesarkan, mendidik, memberi dorongan, 

pengorbanan material dan spiritual serta selalu menyertai penulis dalam do’a 
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ini  namun Penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 
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