
 
 
 

 
PERSEMBAHAN 

 

 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 

 

 
Alhamdulillahirobbil’alamin..  

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Allah SWT Yang Maha Agung nan 

Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah kau jadikan 

aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam 

menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku 

untuk meraih cita-cita besarku. 

 
Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Bapak dan Ibuku tercinta, yang 

tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan 

kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat 

menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,,Bapak,..Ibu...terimalah bukti kecil ini 

sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.... 

 

Untukmu Bapak (NGADISAN S.Pd),,,Ibu (MARMAH)...Terimakasih....   
I love you..♥  

 

Kupersembahkan ungkapan terimakasihku juga kepada: 

 

Mbakku Rera Noviana, S.Pd dan kembaranku Vini Verdinah, Amd.Keb.  

Makasih yaa buat segala dukungan doa dan nasehatnya.. Dan adek-adekku Immelza 

Septari dan Naufal Gimantara...  

 

                ... I love you all” :* ... 
 

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan 
dan orang lain.  

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”.. 



Terimakasih kuucapkan Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa 

menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku.  

 

“Tiada hari yang indah tanpa kalian semua” 

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! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
 

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

kupersembahkan kepada kalian semua,,  

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil menyelesaikan 

skripsi ini. Terimakasih untuk Semua teman-teman yang telah membantu dalam 

kelancaran pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 ^_^ 

 

 

 

  

“Para Pendidik dan Almamaterku Universitas Lampung” 

 

 


