KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan
hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul
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dan juga pembimbing akademik Fakultas Psikologi Universitas
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4. Rafa, Gavyn, Akbar dan juga Akhyar yang telah menjadi penghibur
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semangat dan sama – sama berjuang mengerjakan skripsi agar cepat
lulus.
7. Shania, Lady dan Feby yang sudah membantu penulis dalam
menyebarkan kuesioner agar penelitian penulis dapat cepat selesai.
8. Miki, Ines, Kharisma, Nurul, Pipit, Gilda, Fega, Kiki, Alfan, Albert,
Chaidir, Lina, Clinton dan teman – teman lainnya yang tidak bisa
disebutkan satu per satu atas dukungan semangatnya kepada penulis
dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bu Anwar, bu Susi, bu Suci, bu Eny dan bu Liha dari PAUD Caraka
Nanda II yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
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Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dan selalu memberikan
rahmat dan berkat-Nya kepada mereka semua.

Jakarta, 28 Juni 2018

Safira Aditriani Filinda
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