
LEMBAR PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu
telah memberikanQ kekuatan, membekaliQ dengan ilmu serta memperkenalkanQ dengan cinta.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.
Hari ini sebuah cita telah Q raih… Secercah harapan telah Q genggam…

Namun, perjalanan masih panjang…
Samudra kehidupan masih luas… Dan perjuangan belum berhenti…

Karya mungil ini Q persembahkan untuk Ibu (Nur Hayati) & Bapak (Misri) tercinta
yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan anak-anaknya…

Tetes keringat, perjuangan dan usaha serta nasehat dan motivasi menuntunQ untuk meraih impian…
Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara… Sungguh Q sayang kalian…

Q tau ini tak sebanding dengan jasa dan perjuangan kalian…
Q tau ini tak setimpal dengan kesusahan dan pengorbanan kalian…

Namun, Q berharap dengan ini mampu menyelipkan senyum kabahagiaan…
Serta pengobat rasa lelah dan menjadi penyejuk di hati….

Mudah-mudahan karya mungil ini, menjadi kado awal terindah yang bisa Q berikan untuk Ibu & Bapak.
Buat Adik-Adikku (Leni Hadianti), (Iswatun Hasanah)…

motivasi dan kritikannya membuatQ semakin semangat untuk berjuang….
dan semoga kalian dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari.

Buat teman-temanQ…
PGSD C-Reguler 2010… Perjuangan kita belum berakhir sampai disini.

Dan buat sahabatQ (Sri Wahyuni, Dewi Ana, Sismalinda Dewi, Mimi Oktaviana, dll)
Terima kasih atas suport n semangat kalian.

Terakhir...  Karya ini Q persembahkan buat seseorang yang tiba-tiba datang dalam hidupQ…
Dan langsung menghiasi hari-hariQ (Dwi Purnomo)

Terima kasih atas suport, perhatian, pengertian, kesabaran, motivasi, dan waktunya… * _ *
Akhir kata, semoga karya mumgil ini memberi manfaat. Jika hidup bisa Q ceritakan di atas kertas,

Entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk Q ucapkan terima kasih...
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