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serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, semoga 

kita mendapat syafaatnya di hari akhir.  
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Menggunakan Media Leaflet dan Film Terhadap Peningkatan Pengetahuan 

Petani Hortikultura Tentang Risiko Keracunan Pestisida di Kelurahan Rajabasa 
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yang selalu memberikan inspirasi kerja keras, motivasi, dorongan, semangat 
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10. Adikku tersayang, Zulfian Firdaus, yang selalu memberikan motivasi, 
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dalam menemani langkah penulis selama ini; 
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kebersamaan, perjuangan, motivasi dan dukungannya selama ini; 
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kalian; 
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Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap skripsi yang sederhana ini 

dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang 

membacanya. Amiiin. 
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