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membangun, sigap, cerdas dan setia kapanpun diminta demi perbaikan
skripsi ini.
6. dr. Khairunnisa Berawi, M.Kes., AIFO selaku pembahas yang telah
memberikan banyak masukan dan nasehat yang konstruktif, easy going
dan welcome terhadap mahasiswa.
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penelitian berlangsung.
12. Sahabat terdekat Friska Dwi Anggraini yang selalu bersedia meluangkan
waktunya untuk selalu bersama dalam suka maupun duka…hhe..
Silaturahim harus tetap terjaga ya mba, walau nanti kita sudah lulus dan
ditempatkan di tempat yang mungkin berbeda.
13. Sahabat terdekat juga Mega Noviasari, Marlintan Sukma Ambarwati,
Aroma Harum (Hestiers) yang selalu meluangkan waktunya menerima
curhatan dari si Neng Elis…:D Perjalanan selama kuliah pasti akan
menjadi moment yang tak terlupakan bersama kalian.
14. Aqsho Ramadhanisa, Annida Nurul Haq, Ghina Yona Nurmufthi,
Asticaliana Erwika Safita Putri yang selalu bisa diajak kerjasama dalam
segala hal..kalian yang selalu bisa menemani kapanpun, dimanapun… 

15. Widhi Astuti, Difitasari Cipta P terima kasih atas keakraban yang telah
kalian berikan dan dukungan untuk kelancaran skripsi ini.
16. Untuk teman bermain  “ Nabila Putri Astrini, Nirmala Astri Prayogi,
Tetra Arya Saputra, Hilman Fachri, Fajar Al-Habibi dan Sandi Falenra”
yang selama ini bisa meluangkan waktu untuk kita keluar dan merefresh
otak karena jenuh belajar.. 
17. Untuk kelompok tutorial 10 (the last team @tutorial) “ M. Rizki
Darmawan M, I putu Artha, Riyan Wahyudo, Fariz Ramadhan, Asticaliana
Erwika Safita Putri, Aqsho Ramadhanisa, Hema Melini Junita PeranginAngin dan Reni Patriana” terimakasih atas keakraban yang kalian berikan.
18. Untuk teman-teman kostan “Chairunnisa, Mbak Sulung, Rachma Patria,
Dian Wulandari, Evi, Mbak Yeni, Eli Noviasari, Oktia Wulandari, Tiya
Permana Putri dan Mba Endang Ningrum yang selalu ada disaat
dibutuhkan, dan selalu memberikan support yang sangat luar biasa. 
19. Terimakasih juga untuk Ferina Nur Haqiqi yang selalu bawel dan selalu
ngeluh kalo abis kelar ujian, suatu saat kakak pasti kangen bawelan kamu..
20. Sahabat-sahabat yang ada di Kuningan, Dini Nurdiani, Norma Dwi
Oktaviani, Lizda dan Sri Puji Rizkiwati terima kasih atas dukungan dan
do’a yang telah diberikan.
21. Kedokteran Nol Sembilan (DORLAN), teman-teman seperjuangan selama
menuntut ilmu di FK Unila..SATU KEDOKTERAN SATU!!
22. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Pendidikan Dokter yang tidak
dapat disebutkan satu–persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari
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