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PERSEMBAHAN
“…. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut
ilmu beberapa derajat”. (Q.S. Al Mujadalah : 11)
Dahulu…….
Ketika kau hadirkan diriku ke dunia
Ketika kau belai aku dengan cintamu
Ketika kau besarkan aku dengan kasih sayangmu
Ketika keringat dan darah berpadu dalam pengorbananmu
Ketika do’a tulus tak pernah henti dari hatimu
Yang ku tahu hanya satu, Ayah Ibuku.........!!
Sekarang ..... Ayah, Ibu !
Baru kusadari sepenuhnya
Bahwa dibalik kewajiban muliamu
Tersirat bakti yang harus kuwujudkan
Yang tak pernah dapat membalas perjuangan dan
Pengorbanan hidupmu
Untuk mengungkapkan terima kasihku
Hari ini dan selama-lamanya.
Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kucintai :
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Sembah Sujud Ananda
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PERSEMBAHAN
Saya menganggap orang yang bisa mengatasi keinginannya lebih berani daripada orang
yang bisa menaklukan musuhnya, karena kemenangan yang paling sulit diraih adalah
kemenangan atas diri sendiri.
(Aristoteles)
Skripsi ini mengajarkanku pada banyak hal,...
Belajar sabar dalam menjalani hidup,...
Belajar untuk tegar ketika dihadapkan pada masalah besar,...
Belajar tersenyum disaat susah,...
Belajar berani ketika takut,...
Belajar menjadi manusia yang selalu mengintropeksi diri walau disaat
genting sekalipun,...
Belajar tentang prioritas hidup,...
Belajar tentang kebersamaan, persaudaraan yang saling menguatkan,
mendoakan dan Allah S.W.T lah yang tetap menguatkanku,...
Puji syukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikannya
kepada hamba dan semangat juang yang tak hentinya ketika jatuh
bangun dalam penyelesaian skripsi ini.
Skripsi ini adinda persembahkan untuk Ibu, Abah, Abang, Kakak, adik
ku tercinta.
Tak lupa kepada seluruh keluarga, kerabat, dan Ayongku yang selalu
mengingatkanku untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih pula untuk sahabat-sahabatku, teman seperjuangan BK
Stambuk 2008, dan Almamaterku UNIMED, serta orang-orang yang
menyayangiku,....
~Barakallah~
Wassalam
Maya Sari, M.Pd

