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SWT karena hanya dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa iman, ilmu,
kesabaran, kesehatan, ketabahan, dan keikhlasan sehingga penulis mampu
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Terimakasih untuk setiap waktu, ilmu, nasehat, serta arahan yang telah Ibu
berikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.

4.

Bapak Harmaini, S.Psi., M. Si. selaku Penguji I, telah bersedia memberikan
saran yang bermanfaat untuk membantu peneliti.

5.

Ibu Ahyani Radhiani Fitri, M.A selaku penguji II, telah bersedia memberikan
saran yang bermanfaat untuk membantu peneliti.
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membantu.
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S.Psi., Abdullah Adha, S.Psi. terimakasih sudah selalu menjadi pelipur lara
untuk peneliti.
10. Teruntuk sahabat dikala suka dan duka Debby Cahyani. Kadang kadang
membuat duka menjadi suka dan terimakasih atas semangat, dukungan, dan
juga canda tawa yang sudah diberikan dalam setiap keadaan.
11. Teruntuk sahabat seperjuangan Iyan Aceng, Ferdi Pencameh, Boni Black,
Iksan Arwana, Indra Anak Pulau, Joni Daulay, Kiki Konter, Ocu Ari, Rizal
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skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan
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Penulis sangat menyadari, karya ini tentunya masih jauh dari
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