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 Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan berkatNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis  

sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang 

direncanakan.  
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Ngah, Adik dan seluruh sanak keluarga yang sudah berdoa dan memberi dorongan 
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membantu, memberi masukan dan selalu memberi semangat dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 

namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati 
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Penulis berharap kiranya skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca dalam 

usaha peningkatan pendidikan di masa yang akan datang. 
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