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pengarahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini; 
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6. Edi Fitriana Afriza S.Pd , M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 

dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

7. Drs. Syamsudin Arnasik, M.Pd., selaku ketua DBS yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kerelaan hatinya untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini; 
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penulisan skripsi ini; 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 
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