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Ganang Ibnu Santosa, dr., MMRS selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu 

untuk memberikan ilmu yang berharga, membimbing, mengarahkan, menasehati 
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orang tua, mamaku tercinta Sumarni, S.Pd dan bapaku tersayang Umar Dema, 

S.Sos., M.M yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan 

dukungan, motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu 
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ini. 

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Trochanter 2016, Huma, 

Berliana dan Deksa. Terima kasih atas segala kebersamaan dan waktu yang telah 
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Amanat Mahasiswa Fakultas Lu’lu, Huma, Yanu, Alsta, dan Firas terima kasih atas 

hiburan dan kebersamaan selama ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian 
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