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HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya

hambatan suatu apapun. Banyak pihak yang memberikan dukungan moril maupun

materil yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu

skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibunda (Alm) Sihmiati tercinta yang telah berkorban segalanya untuk

melahirkan saya dan sangat saya sayangi kemudian Ayahanda Sukamto.

Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, doa serta nasehat yang tak

henti-hentinya diberikan kepada penulis.

2. Kakak Kristu Bagyo dan Siti Awaliyah dan Kenvina Agesti beserta

Prurwadi. Terimakasih telah banyak membantu dan merawat saya setulus

hati. Berkat doa dan perjuangan mereka penulis dapat berdiri tegap hingga

sekarang ini mengukir cita-cita yang tidak lain untuk membanggakan

mereka beserta keluarga.

3. H.Suharso, S.H., S.pd., S.E., M.M danCapt. Hadi Supriyono,M.Mar, M.M.

selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam

proses penyelesaian skripsi ini..

4. Rekan-rekan program studi KALK yang selalu kompak. Semoga

persaudaraan ini tetap terjalin sampai nanti.

5. Seluruh keluarga besar angkatan L khususnya kasta Kendal, terima kasih

telah selalu menjaga kekompakan dan kerjasamanya di setiap kegiatan.

6. Seluruh keluarga besar SIWALAN BAIK, terima kasih untuk satu tahun

terakhirnya kalian akan selalu menjadi keluarga terbaik dan terkompak dan
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berjuang bersama menyelesaikan pendidikan di kampus tercinta PIP

SEMARANG.

7. Alifah Ratnasari, terima kasih yang telah mendukung penulis dan

memotivasi selama melaksanakan pendidikan hingga menyelesaikan skripsi

ini.

8. Seluruh senior, adik-adik tingka tdan sahabat-sahabat team Band dan O.M

Siwalan angakatan L kalian sangat luar biasa.

9. Kakek Abdullah dan Nenek Alm. Murni yang selalu mendukungdan doa

tulusnya membimbing dan doa tulusnya sehingga penulis dapat berkuliah di

PIP Semarang. Dan teman saya Anjar terima kasih atas info kuliah di PIP

Semarang.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas

segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.


