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KATA PENGANTAR

ِحیمِ  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ بِۡسِم ٱ
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M.Sc. yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
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Seluruh Jajarannya yang telah memberikan waktu, tempat tinggal dan

mengizinkan peneliti untuk melakukan Penelitian selama 5 malam.
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