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memberikan berkat dan penyertaan serta kasih-Nya kepada penulis dalam 
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ini penulis ingin mengucapkan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi- 

tingginya  kepada  pihak-pihak  yang  telah  membantu  dan  berjuang  bersama 
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penyusunan penulisan penelitian ini. 
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saya masukan, saran dan motivasi saat sidang skripsi sehingga saya bisa 
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3.   Ibu Mardiyah M.Ikom yang telah memberikan masukan saat saya sidang 

skripsi sehingga saya dapat lebih semangat untuk memperbaiki skripsi 

saya. 

4.   Kedua  orang  tua  saya  atas  doa,  semangat,  dan  dukungan  baik  moril 

maupun  materil  yang  telah  diberikan  yang  tak  ternilai  harganya.  Juga
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untuk  kakak-kakakku  Sofyan,  Ikhsan,  Ridwan  dan  Soraya  yang  sudah 

menjadi panutanku sejak kecil serta adikku Finda. 
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Buana  terkhusus  Detria  Tresna,  Lita  Roshanty,  Dessy  Setiani,  Melina 

Budi, Siti Eliyana, dan Maghfirah Putri untuk dukungan kepada saya dan 
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6.   Teruntuk Iskandar Putra dan Sahabat saya Desica Rahma, Maila Marissa, 
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saya, yang siap berada disisi saya dikala susah dan senang dan sama-sama 

berjuang untuk membuat hidup menjadi berharga. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, baik kata-kata maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang sifatnya membangun dari semua pihak sangatlah diharapkan, tidak lupa 
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Akhir kata semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai 
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