




  



RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Jheta Pratiwi Ekasari Sembiring 

Tempat/ Tanggal Lahir : Binjai, 16 Mei 1996 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Agama    : Islam 

Status    : Belum Menikah 

Alamat                                    : Jl. Let Umar Baki Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat 

Kota Binjai 

 

Nama Orang Tua 

Ayah    : Ir. Syafaruddin Sembiring 

Ibu    : Misdawati 

Pekerjaan Orang Tua 

Ayah    : Wiraswasta 

Ibu    : Ibu Rumah Tangga 

Alamat Orang Tua                  : Jl. Let Umar Baki Kel. Payaroba Kec. Binjai Barat 

Kota Binjai 

 

Jenjang Pendidikan 

1. SD Negeri 023971 Binjai Barat Tahun 2001 - 2007 

2. SMP Negeri 5 Binjai Tahun 2007 - 2010 

3. SMA Negeri 1 Binjai Tahun 2010 - 2013 

  



PERSEMBAHAN 

 

 

 

Alhamdulillahirrabil’alamin... 

Sebuah langkah usai sudah. Satu cita telah ku gapai 

Namun… Itu bukan akhir dari perjalanan. Melainkan awal dari satu 

perjuangan 

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan 

indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun 

manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan 

baik, meski harus memerlukan pengorbanan. 

 

Sebuah perjalanan panjang dan gelap, telah Kau berikan secercah cahaya 

terang, meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku 

sendiri belum tahu pasti jawabanya  

Ku bersujud dihadapan Mu,mengucap syukur yang tiada terkira. 

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal 

perjuanganku. Segala Puji bagi Mu ya Allah. 

 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku 

tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberi semangat, doa, 

dorongan, nasehat dan kasih sayang. 

Terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas 

semua pengorbananmu.. 

Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Ayah 

Doamu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku 

Dan sebait doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah 

 

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan 

yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih,  inshaa Allah 

atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh 

kehangatan nanti. 

 

Spesial buat seseorang!! 

Buat seseorang yang masih menjadi rahasia Illahi, terimakasih untuk 

semuanya yang pernah tercurah untukku. Untuk seseorang di relung hati 

percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut-sebut 

dalam benih-benih doaku. 

 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan 

dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, 

hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah 

belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat 

kupersembahkan kepada kalian semua. Terimakasih beribu terimakasih 

ku ucapkan.. 

Skripsi ini kupersembahkan... (Jheta) 


