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XI IPA2 yang telah banyak membantu penulis selama penelitian
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5. Teristimewa penulis ucapkan terima dan penghargaan tiada terhingga
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memberikan doa, kasih sayang tiada henti serta dukungan dana demi
penyelesaian studi penulis, yang telah memotivasi penulis dari kecil untuk
selalu semangat mengejar cita-cita dan bimbingannya hingga

penulis
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