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pembimbing skripsi dengan kebaikan hatinya meluangkan waktunya, sabar dalam 

membimbing dan memberikan pengarahan serta nasihat, sehingga penulis mampu 
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tidak henti – hentinya memanjatkan Doa kepada Allah SWT demi kesehatan, 
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penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada Calotes sahabat – sahabatku 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari 
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