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manusia kejalan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dengan karunia Allah
SWT maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pola
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memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
Semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang
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