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Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belumlah sempurna, namun penulis 

berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis akan menerima segala saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan 

pembaca sekalian untuk semakin menyempurnakan hasil penelitian ini. 
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