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Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang 

mendukung dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi sehingga 
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melaksanakan penelitian, memberikan masukan, dan pengalaman yang 

berharga bagi peneliti. 

Kelima, skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan keluarga 

tercinta yang selalu mendukung, memberikan semangat dan dorongan 

motivasi serta doa yang selalu mengiringi langkah saya sehingga mampu 
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baik dan bantuan dari bapak, ibu dan teman-teman dibalas oleh Allah SWT 

dengan berlipat ganda. Amin. 

Peneliti sangat menyadari di dalam penelitian ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan 



 
 

x 

 

kemampuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti 

sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan 

skripsi ini agar lebih baik. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 
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