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hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun dengan adanya bimbingan, bantuan, 

saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 
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terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
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Ibunda tercinta (Nur Mayah) yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, 
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