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Yayasan Widyatama. 
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telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan. 
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moril juga cinta kasih dan sayang yang begitu besar dan yang selalu 

mendoakan penulis. 
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16. Teman-teman yang banyak memberikan dukungan dan sabar menghadapi 
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 iv

pundung Yang serriiing bgt pundung), Erwin (yang super cuek dan makin 

sombong), Julia (yang sering mengeluh dan pundungan), Yanti, Epi, Andi, 

Torang, Rio Daniel, Daman, Jan, Sinta haldemar. dan Lini    

17. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Widyatama sebagai 
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teman PADUS UTAMA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhir kata Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan Kasih dan 

Berkatnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun 
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