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kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan dan 

perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih 

lanjut. Hanya do’a yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT, agar selalu 

menyertai kita semua. 

    Medan,     Okober  2019 

Hormat Saya,  

 

  Mimi Aslamiyah Pane 
  15510463 

  

iv 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




