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sampai penyusuna skripsi ini selesai. Buat tante Oni Sinaga, K’Kesya, 

K’Susiyanti, K’Margaret, K’Sarana, K’Juliana, tante Icce, tante Arta, Pia, 

B’Anugerah, B’Berkat, B’Panca, B’Broll, B’Bebe, tante Tatap, Adek meli, 

Sharon, Sumiati, Ayulina, Daniel, Jisron, Jusuf, Lusni, Yunita, K’Ervina, Lidya, 

B’Korman, B’Een dan semua pemuda/i Kebun Pisang yang menjadi teman 

sepelayanan penulis selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai.   
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