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5. Alm. Mama Nurdiana dan Alm. Uwo yang sudah terlebih dahulu 
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curahan kasih sayang yang tak terhingga yang pernah mereka berikan 

kepada penulis. Semoga ini dapat membuat kedua almarhum bahagia 

di surga, Aamiin. 
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6. Adik penulis, Shaffira dan Asef, yang tinggal jauh di Penang, namun 

tidak lupa untuk selalu memberikan motivasi,dukungan dan dorongan 
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7. Untuk guru-guru Paud Caraka Nanda II yaitu Ibu Fira, Ibu Susi, Ibu 
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untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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angkatan 19 khususnya Dwiki dan Dede yang selalu menyemangati 

dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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