Assalammualaikum Wr. Wb
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pengetahuan serta informasi yang diperoleh penulis.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.
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memberikan motivasi,
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yang tetap membuat penulis merasa dekat,
12. Kepada Endang Kustyaningsih, Bisrul Hasibuan, Nurul, Rizaldi Agis, dan
Raditya Atha yang telah membantu dan senantiasa memberikan doa kepada
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kebersamaan serta keceriaan, tangis, dan arti hidup kepada penulis. Senyum
dan motivasi dari kalianlah yang telah berhasil membangkitkan kembali
semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
15. Kepada Haniansyah, Zulfa Kurnia, dan Fania Agatha yang senantiasa
memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
16. Kepada para pemain timnas Anza Rizal Restuian Mas, Syahidan Lubis, dan
Fhandy Permana, terima kasih telah memberi warna setiap harinya bagi
penulis. Banyak hal yang telah penulis dapat setelah bertemu dan dekat
dengan kalian.
17. Semua pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak guna meningkatkan kemampuan penulis di
masa yang akan datang.
Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan informasi dan
ilmu pengetahuan yang lebih luas dan penuh dengan manfaat kepada semua pihak
termasuk mahasiswa agar lebih mengetahui bagaimana penulisan yang berkaitan
dengan judul penulis.
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