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proses mengerjakan Laporan Penelitian berlangsung dan proses penyelesaian 

skripsi. 
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praktikan sedang down. 
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SMA yang meskipun berbeda kota tapi selalu mendengarkan keluh kesah dan 

memberikan motivasi saat praktikan merasa jenuh dengan segala aktivitas 

perkuliahan. 
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dalam segala aspek perkuliahan. 
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 Juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga 

Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan kalian, aamiin. Mohon maaf 

kepada segala pihak apabila ada kesalahan lisan atau tulisan di dalam penulisan 

skripsi ini. 
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