
 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Segala puji bagi Allah, atas rahmat dan nikmat yang tak terhitung, Sholawat serta 

salam selalu tercurah kepada idolaku Rasulullah Muhammad SAW dan dari lubuk 

hati yang paling dalam kupersembahkan karya terbaik ini sebagai bukti kasih 

sayang dan cintaku kepada: 

 

Teristimewa untuk orang tuaku yang selalu mendo’akan ku disetiap sujudnya, 

terimakasih Bapakku Hasril yang selalu menjadi orang dibarisan terdepan untuk  

mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa disetiap kegiatan yang aku 

jalani, terimakasih untuk wanita cantik Ibuku Jumiati, wanita yang luar biasa 

dalam mendidik anak-anaknya memberikan bimbingan dan nasihat-nasihat yang 

luar biasa, wanita yang tegar dalam menghadapi apapun untuk kemajuan 

pendidikan anaknya, terimakasih ibu, terimakasih untuk semua do’a – do’a dalam 

sujudmu untuk keberhasilan kami anakmu. 

 

Saudara-saudaraku tercinta Windhu Jajat Wiratama kakak pertama yang kadang 

isengnya luar biasa, Thirza Wanizar kakak kedua yang berkulit sawo kematengan 

yang sedang berta’aruf, dan kakak iparku  Rika Sari yang paling cantik, 

terimakasih karena selalu mengingatkan, memberikan dukungan dan perhatian 

dalam mengerjakan penelitian dan pengerjaan skripsi ini, keponakan ku tercinta 

Azka Aldric Wiratama yang lagi ditunggu-tunggu ngomongnya dan yang 

hidungnya luar biasa mancung tapi kedalem,  apabila melihat senyumannya 

seperti obat penghilang rasa lelah terutama bila dikecupnya masyaallah 

senangnya. Terimakasih untuk yang terkasih, karena selalu memberi semangat, 

perhatian, pengertian  dan doanya agar cepat terselesaikannya skripsi ini. 

 

Sahabatku tersayang Sendy Anisa, Arum Puspita Putri, Ratih Astari dan yang 

terpenting saudariku tercinta Eka Putrika Mutia dan Saudarakku terbaik sedunia 

Tanjung Asmara yang selalu memberi semangat, motivasi yang cerdas dan selalu 

mengingatkan setiap saat agar mengerjakan skripsi ini lewat bbm dan sms kecuali 

telfon mungkin tidak cukup pulsanya, terimakasih kuucapkan untuk kalian. 

 

Sahabat dan saudara seperjuanganku Dewa Putu Eka Budi, dan kakak sekaligus 

guru yang luar biasa bang Diantori dalam proses mengenal dunia tari, yang selalu 

memberikan motivasi, semangat, dan selalu ada untuk menghibur apapun itu 

keadaannya. 

 

Almamaterku tercinta ‘UNIVERSITAS LAMPUNG” 

 


