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dari segi materi pembahasan maupun teknik penulisan, maka untuk  itu penulis 

menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga karaya ini bermanfaat bagi penulis dan keoada setiap pembaca. Aamiiin. 

 

Pekanbaru,Oktober 2018 

Penulis 

 

 

WIDIANA 

NIM. 11327204319 

 

 

 

 

 


