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dalam waktu 2 semester. 
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3. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa tercinta Ir. H. Joseph 

Suprijanto. Sebagai seorang ayah, beliau telah memberikan kesempatan 
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penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa beliau berdua, penulis 

bukanlah apa-apa. Adek-adek tercinta Tio Prasetyo Nugroho dan Ivandita 

Satrio Hartawan yang senantiasa memberikan hiburan disaat penulis mulai 
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4. Faiqul Khair El-Hasby sebagai sodara, sahabat, teman maupun musuh 
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sering marah-marah tidak jelas selama pembuatan skripsi ini 
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skripsi ini. Widyananda Altriara Maharani, Indi Normasari, Mulyana 

Sukma Negara, Linda Anggraeni, Nianti dan Erlia Febrina. Teman-teman 
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Widayat, S.Psi., M.Psi., yang telah memberikan bahan untuk pembuatan 

skripsi ini. Via Nita Wicitra yang telah mengingatkan kekhilafan penulis 

yang tidak segera menyelesaikan skripsi. Mbak Imro’atul Mufida Rasyidi 
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