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kegiatan perkuliahan; 

7. Kedua orang tua serta adik penulis atas segala kasih sayang, dukungan, doa, 

dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini; 

8. Deni Ardinata atas segala semangat dan dukungan yang diberikan kepada 

penulis selama ini; 

9. Kak Darso Waluyo dan kak Fernando Iskandar Damanik, atas segala bantuan 

dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian; 

10. Ervyanti Verica Sari, Ni Wayan Devhi Lestari, Novri Dwi Damayanti, Nurul 

Hidayati Khasanah, Retta Ramadhina Rias, Taufik Mahfut, dan Mutoharoh 
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