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9. Mamah, Bapak, Teteh dan Adik serta seluruh keluarga yang telah memberikan
kasih sayang, doa dan semangat yang luar biasa dalam penyusunan penelitian
ini serta memberikan dukungannya baik secara materil maupun moril.
10. Teman-teman satu bimbingan yang telah sama-sama berjuang dan sangat
supportive dalam penyusunan penelitian ini.
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