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KATA PERSEMBAHAN 

 

Dengan basmallah aku memulai… 

Dengan hamdalah aku akhiri kerja… 

 

Puji syukur selalu ku panjatkan ke Hadirat Allah Swt. atas segala limpahan 

rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menuntun langkahku, menyinari jalan 

hidupku serta membimbing gerak jemariku hingga detik ini dapat kutuntaskan 

tulisan ini. Taburan kalimat shalawat selalu tercurah kepada junjungan besar 

Nabi yang mulia Baginda Rasulillah Muhammad Saw. yang membawa umatnya dari 

zaman kegelapan menuju cahaya kemenangan. 

 

Karya tulis ini aku persembahkan sebagai salah satu bentuk ungkapan 

 rasa terima kasih dan sayangku  

kepada: 

 

1. Ayah dan Bunda tercinta yang telah membesarkanku serta tak pernah bosan  

selalu mendoakan puterinya menuju jalan kesuksesan dan keberkahan hidup. 

Serta Kakakku yang tersayang Hini Rahmini yang selalu memberikan motivasi 

kepadaku agar selalu bisa menjadi lebih baik lagi. 

2. Guru-guruku dimanapun berada, juga buat segenap dosen IAIN Antasari 

Banjarmasin terkhusus untuk Ibu Dr. Hj. Romdiyah, M.Pd selaku dosen 

pembimbing skiripsiku yang tidak pernah lelah dan dengan sabar memberikan 

bimbingan sehingga skripsi ini bisa selesai. 
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3. Seluruh teman-temanku di IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya anak-anak 

W.A.R PGMI C 2012 “Ayoo tetap semangat,,,!” , Mahasantriwati Ma’had Aly 

al-Jami’ah 1 2012, serta para pecinta al-Qur’an di Ma’had Umar bin Khattab 

dan di LPPQ IAIN Antasari Banjarmasin, semoga selalu diberi kemudahan 

dan keberkahan dalam segala urusan. 

4. Terkhusus lagi kepada kakak-kakakku yang baik hati, ka Rusminah, ka 

Damayanti, ka Aulia Azizah dan ka Miftahul Jannah yang selalu memberikan 

bimbingan serta motivasi sehingga skiripsi ini bisa selesai dengan baik. 

5. Tak lupa kepada keluarga kecilku, keluarga cemara desa Linuh yang sangat 

aku sayangi, Ka Nurul Husna, ka Fatima Noor Hatim, ka M. Nasrullah dan ka 

Rahman Hilmi. Kebersamaan kita untuk selamanya… jauh sama di rindu dekat 

sama di hati… Jazakallahu khaira jaza, bersama kalian aku bisa belajar arti 

kebersamaan dan persaudaraan. 

 

Semoga Allah Swt. selalu memberikan kemudahan dalam segala urusan, limpahan 

rezeki, umur yang berkah serta perlindunganNya disetiap langkah yang kita jalani 

dimuka bumi ini.  

Amiin ya Rabbal ‘alamiin 




