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dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena
itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang
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Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.
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kesalahan dan kelamahan dalam skirpsi ini.
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