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Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala atas rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
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rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung 

maupun tidak langsung kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga 

selesai, terutama kepada yang peneliti hormati dan cintai Dosen Pembimbing 

Skripsi Prof. Dr.Abdul Murad,M.Pd yang telah memberikan bimbingan, motivasi 

dan saran- saran kepada peneliti sejak awal penulisan skripsi sampai skripsi ini 
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