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yang selalu ada untukku, terimakasih untuk semuanya semoga pertemanan 
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8. Sahabat SMA ku Selly Voni Octavia yang saat ini juga sedang menempuh 
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sekaligus keluarga mulai dari MI. Terimakasih untuk semuanya. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat 
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