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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya, baik itu berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Judul skripsi ini adalah  “Pengaruh 
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memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, dan terimakasih kepada Bapak Drs. Amser 
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Kawan Sihombing, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan 
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Kartika Warman, S.Pd.. Terutama sahabat penulis yang tak terlupakan:  Maulida 
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