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khususnya dalam administrasi perkuliahan selama ini. 
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6. Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Fadnur Aisyah yang telah memberikan izin 

dan kesempatan untuk melakukan penelitian di sekolah yang beliau 

pimpin, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana, serta guru-guru dan 

staf administrasi sekolah yang telah banyak membantu penulis dalam 
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Ibu Suhartini, serta abang, adik dan seluruh keluarga yang memberikan 
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