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disampaikan kepada teman-teman seperjuangan semua khususnya Siti, Hilda, , 

Marisa serta teman-teman kelas Eks 2008 semua.  
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Jehan,Winda,Nuvi,Fifa yang telah mengalirkan do’anya kepada penulis untuk 

kelancaran pendidikan penulis, serta menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa 
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