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memberikan bimbingan, saran, dan bantuan kepada penulis dalam penulisan 
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11. Ibu Wahdiyana, S.T., selaku kepala sekolah  SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung, Ibu/Bapak guru yang telah membantu mengumpulkan data 

penelitian  
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13. Apa dan umi tersayang, terimakasih atas semua yang telah diberikan untukku, 

doa, senyum, airmata, bahagia, kasih sayang, dan semua pengorbanan kalian 

untukku yang tiada pernah bisa dinilai dari segi apapun. Hanya Allah yang 
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin. 

 

 

Bandar Lampung,      Mei 2013 

Penulis 

 

 

Hayatu Rizki 

 


