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dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam–dalamnya kepada semua pihak
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Dalam skripsi ini, penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan
dalam penyajian maupun dalam penulisan. Untuk itu penulis banyak mengharap
saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini Akhirnya
penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan,

Maret 2017

Penulis

Rora Uswatun Hasanah Hasibuan
NIM. 3131131031

v

