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Kumala Sari yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, dan 

kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti untuk penulis. 

8. Seseorang yang mengasihiku Safrudin, S.Pd. yang senantiasa menemaniku 

dalam suka dan duka memberiku semangat, dukungan, doa, serta menanti 

keberhasilanku. 

9. Guru-guru SD, MTs, dan  MA yang telah tulus ikhlas memberikan 
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penulis tidak sampai keperguruan tinggi ini. 
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Dini, Arifah Nur Isnaini, Nuraini, Juwiza Andriani, Andika Putri, Janatun 

Naim, Rengga Pinaris, Teguh, Arifal Paslah, Ramanda Saputra, dan lain-

lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

persahabatan dan kebersamaan yang kalian berikan selama ini. 
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tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi yakinlah selalu ada ruang di 
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