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MOTTO 

 

 

)Îβ ¨ Β tìy #$9øè ã£ôÎ „ ç£ôZ# 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S. Alam Nasyrah : 6) 

 

 Beberapa bulan lagi saya akan pergi dari dunia mahasiswa, saya akan 

meninggalkan dengan hati berat dan tidak tenang. Masih banyak kaum 

munafik yang berkuasa. Orang yang pura-pura suci dan mengatasnamakan 

Tuhan. Masih banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa, merintih 

kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa (Soe Hok Gie, 1942-1969). 

 

 Untuk mencapai fajar, setiap orang harus melewati malam terlebih dahulu 

(Khalil Gibran). 

 

 Kamu bukan hanya seorang teman, tapi juga sebuah rumah tempat berbagi 

suka, duka dan pengharapan; teman adalah peristirahatan terakhirku 

(Penulis). 

 

 Anak adalah monumen bahwa ibunya pernah ada dan terus tetap hidup 

dalam kehidupannya. Anak bagaikan lukisan. Ketika aku tak ada, semoga 

orang banyak dapat menikmati lukisan yang aku torehkan. Jadi, orang tahu 

bahwa aku pernah ada dalam kehidupannya (Penulis). 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:  

 

 Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud 

dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Tuhan 

kepada Umat-Nya. 

 Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan 

hasil getaran jiwa kedua orang tuaku dan saudara-

saudaraku. 

 Setiap makna dalam pokok bahasan pada bab-bab 

dalam skripsi ini merupakan hasil hempasan kritik dan 

saran dari pembimbingku. 

 Setiap pancaran semangat yang terlintas dalam 

imajinasiku untuk penulisan karya ini merupakan 

dorongan dari pemilik hatiku tersayang.  

 Dan setiap keberhasilan dalam penyelesaian karya ini 

merupakan wujud dari seluruh kebanggaan diriku untuk 

mengerti sebuah jati diri. 
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serta menguji penulis.  
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11.  Mba’ Etik ‘en Mas Nanang; Bukan saatnya lagi aku diatur-atur ‘en 
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‘tuk menatap masa depan dengan caraku sendiri. 

‘Mbak Tika, makasih atas keceriaan yang kamu berikan di keluarga, sekarang 
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dosen selama ini.  

13. My Best Friend; Dian (Kamu….adalah Diary-ku ‘en Aku….adalah Diary-mu 

jadi jangan pernah lupain persahabatan qt); Ratna (makasih ya selama ini 
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kamu dah mau aku ajak ke mana-mana), Kris (gimana kabarnya Magelang), 
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(memasukkan aku ke kost dengan sembunyi-sembunyi biar gak kena damprat 
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Wassalamu’allaikum Wr.Wb 
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Penulis 

Erwin Arif Tinwati 
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