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PERSEMBAHAN  

 

 

 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga 

dapat menyelesaikan laporan penelitian  ini. 

 

Karya Sederhana ini kupersembahkan untuk:  

 

Bapak dan Ibu tercinta Bapak Munadi (alm) dan Ibu Futikhah, terima kasih 

banyak atas segala semangat dan dukungan moril maupun materiil yang telah 

kalian berikan kepada putrimu ini, semoga putrimu kelak bisa menjadi 

kebanggaan keluarga. Amiin. Semoga Bapak bahagia di alam sana, Amiin. 

 

Kakak dan adikku tercinta mbak Makhfudhoh, mbak Maf’ula, dek Nur Hikmah, 

kak Syafik, kak Syafak, kak Rokhis, mbak Durotul Khasanah, terima kasih untuk 

semangat dan senyum yang kau berikan dalam setiap hariku, semoga kelak kita 

bisa berbakti kepada kedua orang tua kita.  

 

Ibu Dosen Pembimbing, Ibu Nur Hidayah, M. Si. Terima kasih banyak untuk 

bimbingan, dan ilmunya, mohon maaf jika selama ini banyak kesalahan.  
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Karya sederhana  ini juga kubingkiskan untuk:  

K.H. Masykur selaku Kiai di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten 

Demak, terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan doa yang selama ini diberikan 

kepada saya. Maaf jika santrimu ini banyak kesalahan. 

 

Guru-guru tercinta di MTS dan MA”RIBHUL ULUM” terima kasih banyak atas 

bimbingan, motivasi, doa, dan kesabaran dalam membimbing muridmu ini. Maaf 

sebanyak-banyaknya jika muridmu ini banyak kesalahan. 

  

Sahabat-sahabat tercinta Tia, mbak Ulya, mbak Oti, Ragil, Arfina, Okti, terima 

kasih untuk semangat dan perjuangannya. Maaf jika selama ini banyak kesalahan 

khususnya Tia dan Umronah.  

 

Teman-teman Pendidikan Sosiologi (A) 2010, terima kasih sudah menjadi 

keluargaku di Yogyakarta.  

 

Semua keluargaku di KMNU UNY, Tia, Uny, Umronah, Eka, Banat, Irsanto, 

Wahab, Mujib, Jatmiko, Slamet, terima kasih atas segala ilmu dan canda tawa 

selama ini. Maaf jika selama ini banyak melakukan kesalahan.  

 

Semua Kawan di Al Ishlah,  Nurul (Nyunyun), Nisa Furqonik, Sholehah, Mbak 

Ayu Marlina, Mbak Inung Pratiwi, terima kasih atas bimbingan dan canda tawa 

selama ini.  

 

Teman-teman kos Kartini-kartini Blok E 8C spesial untuk Blok 3 Ragil, Atik, 

Anggun, Zaen, Aan, Galih,  Etty, Yeni, Ifa, dan Ima terima kasih untuk nasehat 

dan canda tawanya.  

 

Almamaterku Univesitas Negeri Yogyakarta. 


