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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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4. Abang dan adik-adik penulis. Putra Pranata yang telah membimbingku, 

menasehatiku. Nurul Savira, malaikat kecil kesayanganku yang terlah 

menjadi pendengar serta teman penulis. Ghazia Jinan Ghinaya, malaikat 
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8. Ibu Ricca Angreini M, S.Psi, M.A selaku pembimbing skripsi. Penulis 
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penulis ucapkan kepada ibu-ibu CS yang telah membuat penulis nyaman 
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15. Annisa Permata Sari S.E selaku sahabat SMP penulis. Terima kasih atas 

waktu yang telah kita jalani bersama. 
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Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Terima 
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