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merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam 
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Surabaya, 26 Maret 2020 

Menyetujui 

 

 

 

(Muhammad Fadhil Rachman) 
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“Take your time healing, 

 nobody knows what you’ve been gone through.  

Everyone has their own timeline and moment,  

and each is unique.” 
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Karya ini saya persembahkan untuk ibu, bapak, & mas rozak 

Terima kasih telah mendoakan dan memberikan dukungan  

Selama penulis menyelesaikan tugas ini yang menguras energi dan emosi 

 

Dan untuk teman-teman dan adik-adik saya: 

“Terimakasih karena telah berusaha sebaiknya untuk tetap berada di samping 

penulis agar berpikir positif selama ini” 
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