
HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika waktu telah berlalu 

memang sangatlah merugikan, tapi hasil yang telah dicapai ini tidak akan pernah 

menjadi sebuah penyesalan. Terima kasih kepada ALLAH SWT atas waktu yang 

telah Beliau berikan untukku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. 

 Untuk yang pertama, skripsi ini kupersembahkan untuk mamaku tercinta 

yang selalu ada buat aku dan yang selalu mengajariku arti hidup, Mama Tholiah. 

Sosok yang pertama dari tujuan hidupku dan selalu menjadi motivator dan 

inspirator dalam hidupku. Terima kasih ALLAH SWT telah Engkau berikan 

padaku malaikatMu, terima kasih telah Engkau lahirkan aku dari rahimnya. Dan 

juga kepada kedua kakakku, (alm) Lilik Rokhmania, Feny Muzayanah dan 

Mochamad Saad serta keponakanku yang lucu dan gemesin Azkinna A’la 

Faradisa dan Inayah Azmi Atifah. Mereka tidak henti-hentinya selalu 

memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih  atas semua 

pengorbanan yang telah diberikan, baik biaya, tenaga, perhatian, terlebih lagi 

suntikan doa. Dalam mengerjakan skripsi pasti tidak jauh dari kata stres dan 

jenuh. Beban pikiran pasti selalu ada, tetapi berkat orang-orang ini aku bisa 

sedikit mengurangi beban tersebut. Makasih semuanya : 

1. Special buat partner terbaikku Rifqiyatun Nury. Terima kasih buat semua 

candaan, omelan, bantuan dan arahan yang terus mengiringiku dalam 

mengerjakan skripsi ini hingga tengah malam. 

2. Terima kasih buat semua sahabat-sahabatku dari Dkonz Community, Kokoro 

Group dan Siguragura Residence 40. Terima kasih telah mengajarkanku arti 

kehidupan dan persahabatan. Semoga tali silaturahmi kita tidak putus hingga 

anak cucu kelak dan kita semua menjadi orang yang sukses. 

3. Buat semua satu tim futsal, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan 

pengalamanya dalam bermain futsal dan mengarungi kompetisi selama kita 

kuliah di Brawijaya. Berkat kalian semua aku belajar arti kekompakan dan uji 



mental. Kuharap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Salam Tim 

Gedhank, Tim Bismillah dan Tim Telo Goreng 

4. Buat teman-teman seperjuangan FIA Publik 2010. Terima kasih atas doa dan 

bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Thank’s Guys, sukses buat kita 

semuanya 

5. Buat semua elemen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga 

telah sangat membantu proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT 

akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

 

 

 

“ Semakin Dewasa, Hidup Akan Semakin Keras. Dengan Doa, 

Semangat Dan Kerja Keras, Kita Pasti Bisa Melewatinya Dengan 

Bijaksana dan Tanpa Penyesalan ” 

 

MUKHAMAD FATHONI 

 

 


