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anak yang sukses nantinya, yang dapat membahagiakan kalian nantiya, aku sayang kalian (mama
dan papa).
Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis
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8. Kepada seluruh dosen yang pernah mendidik saya dari semester awal hingga akhir.
9. Kepada seluruh sanak saudara yang telah banyak memberikan bantuan moral dan
materi kepada saya, dan juga buat adek-adek saya (Loranita dan Daniel) terimakasih
buat doa kalian buat kakak, semoga kalian juga menjadi anak-anak yang
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