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7. Sahabat Noname yaitu Anas, Epin, Fanie, Shierly, Icha, dan Inez yang mendukung 

dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini. 

8. Teman-teman Siscyin tercinta yaitu Anas, Anin, Vanni, Puji, Angie, Oem, Sherly, Itin, 

Tania, Cy, Devi, dan Fey yang selalu menghibur peneliti, sama-sama berjuang dalam 

perkuliahan, saling memberikan semangat dan bertukar informasi saat menyusun 

penelitian ini. 

9. Teman-teman Fakultas Psikologi angkatan 2012, terima kasih atas bantuan, saran, dan 
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