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6. Terimakasih kepada kedua Orangtua ku, Ayahku H. Riau Deskadri, S. Ag dan

ibuku (Almh) Hj. Lesmiyati, S. Pd. yang telah mendukungku sedari kecil

sampai menyelesaikan karya yang sederhana ini.



vi

7. Yuliana Intan Lestari, MA dan Hirmaningsih, M. Psi. Psikolog, selaku dosen
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