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MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kita tidak dihalirkan pada kondisi yang luar biasa, maka tugas kita adalah

berubah menjadi luar biasa dengan doa dan usaha yang luar biasa”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka

mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

Karya ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Legiyo dan Ibu Sri Wahyuni yang sangat luar

biasa kesabaran dan usahanya dalam merawat saya sampai pada titik ini.

Serta memberikan pendidikan moral dan agama yang dapat saya jadikan

pedoman untuk menjalani kehidupan selama ini. Semoga Allah selalu

memberikan kesehatan serta keselamatan untuk kalian.

2. Adik saya Ineke Damayanti yang sangat saya sayangi, semoga engkau dapat

menjadi seseorang yang lebih baik daripada kakakmu ini. Cita-cita yang

kamu impikan diijabah Allah. Tetap ingat janji kita untuk berusahan

membahagikan kedua orangtua kita apapun terjadi.

3. Sahabat saya Panji Astuti, yang sejak dari SMP, SMA, sampai Kuliah selalu

menemani saya dalam kondisi suka maupun duka, yang tiada hentinya

memberikan dukungan dan motivasi ketika saya sedang jatuh. Semoga

persahabatan dapat terjalin sampai kita tua nanti. Dan tetap menjadi sahabat

sehidup sesurga.



vi

4. Sahabat saya Husniya Fithri Wulandari selaku sahabat saya semasa kuliah,

yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya,

Selalu memberikan bantuan dan semangat ketika saya sedang kesusahan.

Semoga setelah ini persahabatan kita akan tetap terjalin.

5. Sahabat yang sudah saya anggap seperti adik sendiri Minkhatul Maola. Yang

selalu mengingatkan, membantu, menghibur, dan menemani saya selama di

Kos 26b. Terima kasih atas bantuannya selama ini.

6. Wulan Nila sofiana , Nur Aeni dan Suzhandita Soraya selaku sahabat SMA

saya yang selalu memberikan semangat saat saya sedang menghadapi

masalah dalam segala hal. Memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi,

mejadi pendengar setia tentang keluh kesah saya selama kuliah. Kalian luar

biasa, meskipun kita berjauhan tapi kita masih bisa saling menyemangati.

7. Isna, Risma, Naimah, Mamin, Ita dan Firda penghuni kos 26B yang

senantiasa menjadi sahabat sekaligus adik selama saya berada di rumah kos.

Terima kasih sudah menemani hari-hari saya, Meskipun kalian berisik, tapi

kalian memberikan warna yang berbeda untuk hidup saya . Saya akan selalu

merindukan kehangatan di Kos 26B


