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PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

1. Yang Utama Dari Segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.  

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 

membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia 

serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini 

dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 

Rasulullah Muhammad SAW. 

 

2. Mamah, Papi, Bapak dan Mamak Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan 

rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada 

mamaku tersayang (Siti Herlina), Papiku tercinta (M. Zubir Umar (Alm)), 

mertuaku tersayang (H.Salaman dan Hj. Sumiatun) yang telah memberikan 

kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 

mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 

cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat 

mama, papi, bapak dan mamak  bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa 

berbuat yang lebih. Untuk mama, papi, bapak dan mamak  yang selalu 

membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu 

mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih Mama 

dan Papi.... Terima Kasih Bapak dan Mamak... 
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3. My Lovely Brother dan Sisters. Untuk kakak (Siska Meirita, M.Pd) dan adik-

adikku (Riski Wibowo sakti, A.Md & Indah Permata Sari), tiada yang paling 

mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal 

itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa 

dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku 

persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan 

selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 

4. My Sweet Heart “Ahmad Farid Fajaruddin, S.E”. Sebagai tanda cinta kasihku, 

Ayu persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, 

perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik 

buatku, anak kita dan masa depan kita. Terima kasih “Honey”. 

 

5. My Little Son “Syarafa Zelu Putra Ayfa- ZEZE”. Buat anak mama yang soleh, 

imut, tampan dan baik hati terima kasih atas pengertiannya ya sayang, demi 

skripsi ini mama terkadang sibuk dengan urusan mama dan tidak dapat 

bersama anak mama. Mama ingin, kelak Zeze dapat membanggakan Mama dan 

Papa dengan kebaikan hati serta semangat mencapai cita-cita yang diinginkan. 

“I Love You Nak…. Muacccchhhh…” 

 

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhirku. Ibu Dra. Sasmiati, M.Hum dan Bapak Drs. 

Baharuddin Risyak, M.Pd selaku dosen pembimbing dan pembahas tugas akhir 

saya, terima kasih banyak  pak...bu.., saya sudah dibantu selama ini, sudah 

dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari 

bapak dan ibu. Terima kasih banyak pak..bu.., bapak ibu adalah dosen favorit 

saya. 
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7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, terima kasih banyak 

untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah 

kalian berikan kepada kami. 

 

8. Teman-teman  angkatan 2008 (D2-PGTK) dan 2011(S1 Konversi PG-PAUD). 

Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini teman, 

sukses untuk kita semua. 

9. Terima kasih Sekolah Darma Bangsa yang menjadi tempat tugas dan tempat 

terbaik peneliti memperoleh ilmu yang banyak sehingga dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan baik. 

10.Teman- teman Sekolah Darma Bangsa (Special for NTK TEAM). Terimakasih 

banyak untuk SEMANGAT yang slalu diberikan kepada saya demi 

terselesaikannya skripsi ini… (Ms. Umi, Kakak Evi, Kakak Ida, Kakak Dhede, 

Kakak Bertha, Kakak Mira, Kakak Irat and adek Kiki) 

11. Almamater  hijau tercinta Universitas Lampug, serta semua pihak yg sudah 

membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. 

 

”Your dreams today, can be your future tomorrow” 


