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HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Bismillah saya memulainya dan dengan Alhamdulillah saya mengakhirinya.
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada keluargaku terkhusus Ibuku tercinta
(Sumini) dan kepada Ayahku (Agus Irianto Mahyuni). Tiada kata yang pantas ku
ucapkan selain berterima kasih kepada orangtuaku yang telah mendidik, membimbing
dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada
batasnya.

Dan terima kasih saya ucapkan kepada Almarhum Kakek (Sumeki Maryono) dan Nenek
(Kamsiah) yang mengajarkan arti perjuangan hidup dan pantang menyerah. Begitu pula
terhadap Mbah Kakung (Sastromihardjo Sadimin) dan Almarhum Mbah Wedok
(Wagiyem) saya ucapkan terimakasih telah memberikan ilmu kesederhanaan hidup,
keikhlasan dan bersyukur.

Untuk sahabatku Wawan dan Rochmad terimakasih telah mengajarkan saya bagaimana
menjadi anak yang sholeh. Saya ucapkan pula terimakasih terhadap Jalu dan Rudi yang
telah menjadi saudaraku tanpa ikatan darah, kalian berdua selalu ada untukku dan saya
selalu berdoa semoga mimpi dan cita-cita kita untuk Indonesia selalu diridhoi Allah
SWT.

Terima kasih pula kepada dosen pembimbing penulis (Ibu Elisa Kusrini) yang tak henti
– hentinya memberikan saran dan masukan serta ilmu yang bermanfaat selama
pengerjaan skripsi ini.
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MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan” (QS: Al-Insyirah:5)

“Hai orang – orang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam
majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan
apabila dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, nicsaya Allah akan meninggikan
orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS: Al Mujadilah:11)

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, Niscaya Allah
memudahkannya ke jalan menuju surga. (HR. Tirmidzi)
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