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MOTTO 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(Q.S. Al-Baqarah Ayat:153) 
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PERSEMBAHAN 
 

 Ayah Bundaku Tercinta (Muri’an Fadholi & Sarinah), yang selalu memberiku 

pencerahan, selalu menghiburku ketika aku lelah, serta selalu mendo’akan 

untuk kesuksesanku di setiap shalatnya. 

 Adekku tercinta (Nur Halimah) yang membantu mencari referensi untuk skripsi 

ini, dan dek Alissa Qothrunnada Munawwaroh yang senantiasa menghibur dan 

memotivasiku ketika aku lelah. 

 Lek Zubaidah, Lek Aminuddin, yang selalu menghibur dan membuat hatiku 

tenang dalam mengahadapi tugas yang berat ini, menenangkan hatiku disaat 

aku mulai lelah dan menyerah. 

  Pakde dan makde serta kakak Sulthon, kak Sya’roni, dan khususon untuk kak 

Shulkhan, yang selalu memberiku semangat, memberiku saran, dan yang 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  

 Spesial untuk Calon Imamku (Muhammad Rukhin) yang selalu dan selalu 

memotivasiku ketika aku hampir menyerah, tanpa lelah ia selalu 

membangkitkan semangatku ketika semangatku mulai redup, selalu 

menasehatiku, dan selalu mendengarkan segala keluh kesahku. Semoga 

nantinya menjadi imam yang dapat membimbingku ke jalan yang diridhoi 

Allah. Tiga kata untukmu: “Aku bahagia memilikimu”, dan “I Love You”, 

untukmu. 

 Sahabat-sahabatku tercinta, Sofiyatul Munafi’ah, Sriwanti (SNS)”, Umi Nur 

Azizah, Irma Rahmawati, Siti Ucik Nur Hidayah, Yuli Andari, Eka Naya Prasetya, 

Windarti atau (GAZEBOO), yang selalu memberiku kebahagiaan dalam 

hidupku, membuat hidupku menjadi berwarna. Mbak Naili Rohmah, yang 

bersedia membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, bersedia menjadi 

kakak yang baik untukku, yang selalu mengajakku jalan-jalan menghilangkan 

penat. Thank you very much mbak Naili. 
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 Keluarga kelas L tersayang yang memberiku kesan, pengalaman, serta 

kebahagiaan di kelas, bercanda tawa di kelas, terutama Abdullah Kamal teman 

kelas L yang paling lucu sekelas.  

 Teman-teman PPL,terutama Falichatul Ibriza (yank FaZa), Siti Nur Aisyah (Bu 

Aisy), Siti Fatimah (Bu Ima), dan Nor Sa’idah (Bu Sa’idah), serta teman-teman 

KKN ku, terutama Rizka Afif Ainul Ma’arif (kang Rizka, orang paling kocak di 

Posko 03 Brati), Ahmad Fuadul Aufa (kang Aufa), Sakdiyah (mbak Di), dan 

Anisa Naela Sari (Yuu Anisa). Mereka yang selalu membuatku keceriaan sampai 

saat ini. Mereka yang bersedia menjadi kakak untukku, menasehatiku, 

memberiku tawa lepas ketika bersama mereka. Mereka adalah sahabat 

terbaikku di kampus hijau ini, sahabat yang melebihi saudara. Sahabat yang 

peduli denganku. I will miss you, and don’t forget me in your life. Dan aku 

akan merasa kehilangan kalian jika aku sudah kembali ke tempat asal.  

 

  


