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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena 
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tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi hingga selesai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memeberikan kelancaran dalam 
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2. I Made Suastika dan Ni Luh Artini, sebelum mengucapkan terima kasih saya 

mohon maaf kepada kedua orang tua saya, karena anakmu tidak bisa 

menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Orang tua saya yang menjadi motivasi 

hidup saya, serta yang selalu mendoakan saya dan yang selalu mendukung 

dan sabar menanti saya dalam mencapai gelar sarjana dan tidak lupa saya 

ucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang sudah dilakukan untuk 

putra pertamanya. 

3. Drs. I Wayan Wendra, M.Pd. dan Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. yang 

telah sabar membimbing, memberi masukan, arahan dan perbaikan-perbaikan 

guna penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Kadek Rossinta Dewi menjadi penyemangat pada saat pembuatan skripsi, 

walau kita berdua sempat berpisah namun disatukan kembali dan bisa wisuda 

bersama. 

5. Dinda Meliana, selaku tetangga kos yang ada ketika saya mengalami 

kesusahan ketika pembuatan skripsi. 

6. Anonim atau bisa disebut keluarga seperjuangan selama di Singaraja, yang 

selalu menjadi tempat canda tawa dan tetap dengan ciri khasnya yaitu ramai 

seperti pasar. 
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7. Ni Putu Diah Setya Dewi dan Made Ayu Wiranti, yang selalu memberikan 

dukungan dan menanyakan kabar skripsi saya. 

8. Ni Made Puspa Dewi dan Putu Ratna Arditami, yang selalu memberikan 

saran ketika kesulitan dalam penyusunan dan tentunya memberikan 

dukungan selama penyusunan skripsi. 

9. Penghuni Wisma kampus, yang selalu memberikan semangat serta dukungan 

yang tidak ada habisnya. 

10. Serta para saudara, teman dan sahabat lainnya yang tentunya tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya hingga saya bisa sampai 

pada tahap ini, terima kasih. 

Meskipun penulis telah menuangkan kemampuan untuk menyelesaikan 

skripsi ini secara maksimal, penulis masih merasa terbatasnya pengetahuan yang 

dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. 
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