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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 
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peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga peneliti selalu dapat 

menjadi anak yang terbaik dan berbakti kepada orang tua, serta selalu 

dapat membanggakan orang tua. 

7. Jayleshy Angie, seseorang yang selalu berada disamping peneliti selama 

peneliti menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas semangat, do’a yang 

selalu dipanjatkan untuk peneliti 

8. Sahabat dan Teman baik yang selalu ada ketika peneliti susah maupun 

senang, yang selalu berbagi kisah dan kasih selama masa perkuliahan, 

yang selalu unik dan tak terlupakan, dan selalu menjadi sahabat terbaik 

untuk peneliti. 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini. 
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