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PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Orang yang sangat penting dan sangat berharga dalam hidup saya, yakni ke-

dua orang tua tercinta saya yaitu bapak (Subakir) dan Ibu (Marliyah) yang 

telah berjuang keras keras dalam mencari nafkah yang tak pernah mengenal 

kata lelah dan letih, itu semua hanya untuk membesarkan saya dan 

menyekolahkan saya, dan beliau juga yang  memberikan semangat dan selalu 

mensuport saya sehingga membuat saya bisa dengan sabar menyelesaikan 

study yang saya jalani hingga saat ini. 

2. Adik saya Hanik Atul Latifah dialah salah satu yang menjadi alasan saya 

untuk selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan pendidikan, 

karena semua itu agar menjadi contoh yang baik buatnya dalam mengikuti 

jejak pendidikan yang saya tempuh. 

3. Nenek saya Mbah Marpingah, beliau yang sudah memberikan semangat yang 

luar biasa kepada saya, beliau yang sudah memotivasi saya untuk selalu bisa 

menjadi anak yang lebih baik dan beliau yang memberikan pelajaran peting 

untuk saya agar semangat menyelesaikan study saya saat ini.  

4. Miftahul Lutfiana yang selalu memberikan motivasi kepada saya. 

5. Seluruh keluarga Pusat Kajian Filsafat dan Theologi (PKFT) yang telah 

memberikan tempat dan ruang untuk saya belajar lebih tentang ilmu menulis 

dan ilmu-ilmu yang lain selama 4 tahun ini. 

6. Teman-teman saya kelas PAI D yang sudah membantu dengan kompak dan 

selalu mendukung dalam setiap langkah saya untuk menyelesaikan study saya. 

7. Teman-teman PPL dan KKN yang sudah mendukung dengan kompak langkah 

saya dalam menyelesaikan tugas PPL dan KKN sehingga bisa sampai saat ini. 

8. Seluruh pihak yang sudah membantu saya dalam menyusun skripsi ini 

khususnya Drs. H. Muh Kharis, M.Pd, yang senantiasa dengan penuh 
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kesabaran dan ketelatenan beliau membimbing saya sehingga skripsi saya ini 

dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. 

9. Seluruh Ustadz-Ustadz Madrasah Diniyah Bustanul Ulum II Notorejo yang 

telah memberikan tempat kepada saya untuk melakukan penelitian sehingga 

saya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini. 

10. Guru-Guru dan Dosen-Dosen yang telah mengajari saya hingga saya menjadi 

mengerti, dan semoga ilmu yang engkau berikan kepada saya bisa menjadi 

ilmu yang bermanfaat serta barokah dalam kehidupan saya.Aamiin 


