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penulis serta membantu penulis selama perkuliahan sampai selesai skripsi 
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seluruh PKS yang telah memberikan sambutan dan dukungan kepada 
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berlangsung. 

9. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Alm.Muhafizin dan 

Ibunda Zuraida yang telah memberikan kasih sayangnya serta selalu 

mendoakan dan mendukung penulis baik moril dan materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Hafis Amd, Zahara Koto S.Pd dan Mendri Nurman Amd. serta untuk  

keponakanku tersayang Fajri, Fatihah, Warhamni, Habieb yang telah 
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Atas segala jasa dan dukungan mereka, penulis tidak dapat 

membalasnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan 

karunia-Nya senantiasa kepada mereka.  
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