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yang sangat luar biasa, Bapak Bibit dan Ibu Boniah yang telah pergi menghadap  

Sang Khaliq. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis, terimakasih 

untuk doa-doa, jerih payah dan perjuangan selama ini dalam menyekolahkan 

penulis dan selalu mendukung penulis, kasih sayang dan pengorbanannya tidak 

dapat dibayar oleh apapun.  
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