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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin.. 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Penyayang 

akdirmu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berilmu, beriman dan 

bersabar dalam menjalani kehidupan ini. 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Mamahku tercinta, 

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

dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga detik ini. Ayah,.. 

Mamah...baru ini yang bisa kupersebahkan untuk membalas semua 

pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala 

perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga 

segalanya.Untukmu Ayahku tercinta (Bapak Suparno) dan Mamahku tercinta (Ibu 

Mutmainah)...Terimakasih.... 

Meski belum semua impian kuraih ’insyallah atas dukungan doa dan restu 

semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu 

kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada adikku tercinta (Rizha Maulana 

Putu Yahya), terimakasih  untuk segala dukungan dan doa. Kamu semangatku! I love 

u. 

"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 Teman sejawat Taruna Taruni Angkatan 50, 

saudara seperjuanganku Kelas KALK BRAVO, KALK 8 ALFA. Terimakasih untuk 

member Grup Whatssup PENCITRAAN yang selalu ada setiap saat Inem (Angie), 

Awis (Anggar), Momon (Atika), Karin, Sani, Ncud (Tutur), Piping (Vivin), Yeye 

(Yenita) kalian istimewa. Terimakasih untuk sahabatku ARIFAH AHSANI 

TAQWIM terimakasih untuk semangat, nasihat,waktu luang untuk sekedar 

mendengar keluh kesahku, terimakasih Sani. Terimakasih saudariku tersayang DEVI 

TRI WULANDARI untuk perhatian-perhatian kecil yang sangat berarti buatku 

selama ini. Terimakasih saudara sekastaku Gilang dan Aris, cepet nyusul ya Ris! 

Terimakasih sahabatku sekasta, sedosen wali, FIRMAN AZIZ MAULANA, 

terimakasih kerjasamanya, terimakasih waktunya, terimakasih semua, you are my 

partner in crime. 



vii 

 

“Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan 

jadi apa-apa” 

Terimakasih seniorku angkatan 46,47,48,49 terutama senior kasta KEDU, 

terimakasih atas didikan, bimbingan, motivasi dan semangat  selama di bumi 

singosari. 

Spesial buat adek-adekku Fida, Taruna Taruni angkatan 52&53 terimakasih 

atas segala bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang 

(kadang) menghiburku dalam keadaan terjatuh, spesial doa untuk kalian semua 

semoga cepat terkejar target kalian untuk tingkat selanjutnya.. Amiiin ya 

robbal’alamin... 

Kalian semua bukan hanya menjadi teman dan adik yang baik, 

kalian adalah saudara bagiku!! 

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

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan.. 

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, 

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. 

Skripsi ini kupersembahkan. -Farida Putu Yahya. 

 

Semarang, 07 Juli 2017 

 


