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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program
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hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
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9.

Seluruh teman-teman seperjuangan kelas BK Ekstensi 2010, khususnya Mimi
Khairani, Isnani Ramadhani, Rian Ayu Vebria Nasution, Mutiara Agustania
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mengerti dan memahami sepenuhnya dan seadanya diri penulis, juga kesan
terindahnya yang telah memberikan dukungan serta do’a selama ini, semoga
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terlupakan dari awal bertemu sampai kapan pun, yang banyak memberikan
doa, semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
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dukungan kepada penulis, juga tetaplah selalu membuat penulis tertawa
bahagia di setiap waktu saat bersama-sama.
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Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis
mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal
mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari skripsi ini
masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dari segi isi maupun tata
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