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ABSTRACT 

The study is titled “Validity test and Harmony Scale Reliability in The Student’s 

Family at SMAN 001 North Kampar  TP. 2012/2013. This study aims to 1) Know 

how the level of harmony scale validity is in student’s family, and 2) to know how 

the level of harmony scale reliability is in student’s family.  The benefit of this 

research is able to be a reference and evaluation for further researcher. The 

author also hope in order that this research is able to increase knowledge about 

the validity and reliability test for the readers of this thesis. In this research, 

Population and sample are students in X and XI classes of SMAN 001 North 

Kampar that numbered as many as 223 people, divided into 6 classes. The 

assumption in this study is 1) Not all students have a harmonious family, 2) 

students face the different problem in their family, 3) to measure the student’s 

levels of family harmony are needed valid and reliable family harmony scale. The 

data about Harmony in Family are obtained with scale-wriitten by the author. To 

definite the valid and not valid item with value equalation probability [Sig.(one-

tailed)] with 95% level belief or 5% level significant (p=0,05, if value p [Sig.(one-

tailed)] ≤ level significant 0,05, so the item is valid. The result of  calculation 

obtained total item correlation (rxy) that ranged between (0,262 to 0,694). Of the 

50 harmony scale item in family, the author get the result that all written-item by 

the author is valid, no one be failed. The conclusion of this research is 1). All 

items on a harmony scale in the family is declared valid, because  rHitung is larger 

than  rTabel. 2. This study is very reliable with a value of 0.930. This study 

recommends for  further researcher to understand and explore the science of the 

Application Instrumentation, especially on test Validity and Reliability to avoid 

data.  Trhough this study, the further researcher can also measure the other  

scales which are owing to the growth of the students and can make the scale 

which measures both at junior high school, senior high school, and student level. 

At the last, this study is able to add more subject of research. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. 

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh 

karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan 

keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang utama dalam 

memperkenalkan pendidikan, namun sangat dibutuhkan lembaga sosial lainnya 

diluar keluarga, seperti Lembaga formal sekolah. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Sebagaimana yang 

dikutip dari pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Diperkuat dengan UUD BAB XIII tentang pendidikan pasal 31 ayat 3 

yang berbunyi “Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang”, serta digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBN). 

Dilihat dari hubungan tersebut diatas, pendidikan merupakan tanggung 

jawab kita bersama, terutama dalam keluarga, sekolah dan pemerintahan. 

Bimbingan Konseling merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan 

yang memiliki peranan dalam meningkatkan sumber daya manusia, potensi, bakat, 

minat, kepribadian, prestasi seseorang (peserta didik), dan mengembangkan 

kemampuan meliputi masalah akademik dan keterampilan. 

Dalam pelayanan bimbingan konseling ada enam kegiatan pendukung yang 

harus diberikan kepada peserta didik guna menunjang layanan bimbingan 

konseling, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, 

kunjungan rumah, alih tangan kasus dan tinjauan pustaka. 

Meskipun bersifat pendukung, namun kegiatan layanan pendukung 

bimbingan konseling penting untuk dilaksanakan. Layanan bimbingan konseling 

disekolah tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif tujuannya tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan tanpa kegiatan-kegiatan pendukung. 

Sebelum pelaksanaan layanan bimbingan konseling perlu kita melaksanakan 

need assessment, terutama dengan menggunakan Aplikasi Instrumentasi. Aplikasi 

instrumentasi dapat bermakna pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan 

dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Atau kegiatan 

menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi tertentu atas diri siswa. 

Kondisi dalam diri siswa perlu di ungkapkan dalam rangka pelayanan bimbingan 

konseling untuk memperoleh pemahaman tentang siswa secara lebih tepat. Upaya 

pengungkapan aplikasi instrumentasi dapat dilakukan melalui tes dan non tes. 

Hasil aplikasi instrumentasi selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan serta disikapi 

dan digunakan untuk memberikan perlakuan secara tepat terhadap siswa dalam 

bentuk layanan bimbingan dan konseling. 

Secara umum, tujuan aplikasi instrumentasi adalah supaya diperolehnya 

data tentang kondisi tertentu atas diri siswa. Data yang diperoleh selanjutnya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan bimbingan 

konseling. Dengan data tersebut , penyelenggaraan layanan bimbingan dan 

konseling khususnya disekolah dapat berjalan lebih efektif dan efesien. 

Secara khusus, apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi bimbingan dan 

konseling terutama fungsi pemahaman, data hasil aplikasi instrumentasi bertujuan 
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untuk memahami kondisi siswa seperti bagaimana hubungannya dengan orangtua, 

kondisi diri dalam keluarga, masalah-masalah yang dialami, dan lain sebagainya. 

Pemahaman yang baik tentang siswa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan 

masalah-masalah yang di alami siswa. Lebih lanjut, tentu dapat mencegah dan 

mengentaskan siswa dari masalah-masalah yang dialaminya. 

Untuk itu diperlukan instrumen atau skala pengukuran yang mampu 

mengungkapkan secara cermat (valid) dan konsisten (reliabel) sehingga informasi 

yang didapat peneliti merupakan dasar pengambilan kesimpulan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Seorang guru terutama guru pembimbing , berperan secara langsung 

terhadap siswa yang sedang bermasalah. Masalah siswa tersebut dapat disebabkan 

oleh kurangnya motivasi dari orangtua dan keluarga, oleh sebab itu didalam 

memberikan  pendidikan  pada siswa sangat dibutuhkan keharmonisan dalam 

keluarga. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi tumpuan bagi para 

orangtua ,siswa dan warga masyarakat guna memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Masalah-masalah yang terjadi 

dalam keluarga kerap kali mempengaruhi anak disekolah, untuk itu orangtua perlu 

menyikapi dengan bijaksana dan terbuka. Hal ini akan berjalan baik jika antara 

anggota keluarga saling mengerti dan memahami serta memiliki pola pikir yang 

baik. Begitu pula peranan orangtua dan anggota keluarga dalam memotivasi anak, 

serta mengarahkan anak menjadi yang lebih baik.  

Keluarga merupakan  suatu kelompok yang  mempunyai nenek  moyang 

yang sama atau kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan 

dengan atau tanpa anak  ( Paul B Houton dan Chester L Hunt ,1987:267). 

Keluarga merupakan ruang lingkup pertama dalam kehidupan siswa,  oleh 

karena itu lingkungan keluarga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan  

siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan terhadap siswa di  

SMA Negeri 001 Kampar Utara TP. 2012/2013  ditemukan gejala-gejala sebagai 

berikut :1) Adanya sebagian siswa yang bersikap kurang sopan terhadap orang 

yang lebih tua dari nya (Guru, Kakak kelas, dan lain sebagainya).2) Adanya 

sebagian siswa yang bersikap kurang baik terhadap orang yang lebih muda dari 

nya (Adik Kelas).3) Kurangnya perhatian orangtua terhadap siswa yang 

bermasalah disekolah.4) Hubungan antara siswa dengan orangtua ataupun  

anggota keluarga  lainnya kurang hangat dan kurang harmonis.5) Kurangnya 

keterbukaan siswa terhadap orangtua. 

Dari gejala-gejala yang dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana  hubungan anak dengan semua anggota keluarga nya serta sejauh mana 

keharmonisan dalam keluarganya, dalam hal ini yang diteliti bukanlah anak yang 

sudah berkeluarga atau berumah tangga, namun bagaimana hubungan anak 

dengan keluarga kandungnya (Orangtua, Kakak, Adik). Oleh karena itu penulis 

menganalisis melalui suatu penelitian ilmiah dengan judul “UJI VALIDITAS 

DAN RELIABILITAS SKALA KEHARMONISAN DALAM KELUARGA 

SISWA DI SMAN 001 KAMPAR UTARA TAHUN PELAJARAN 

2012/2013”. 
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Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 

1) Bagaimana tingkat validitas skala keharmonisan dalam keluarga siswa  SMA 

TP. 2012/2013 ?. 2) Bagaimana tingkat reliabilitas skala keharmonisan dalam 

keluarga siswa SMA TP. 2012/2013 ?. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tingkat 

validitas skala keharmonisan dalam keluarga siswa di SMAN 001 Kampar utara  

TP. 2012/2013. 2) Untuk mengetahui tingkat reliabilitas skala keharmonisan 

dalam keluarga siswa di SMAN 001 Kampar Utara TP. 2012/2013. 

Dan manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi kepada pihak pengambil keputusan (Kepala Sekolah, Guru 

Pembimbing, dan Guru bidang studi). 2) Bagi orangtua dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi keharmonisan dan kenyamanan anak di tengah keluarganya. 3) 

Dapat dijadikan acuan dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti dibidang yang sama. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

X1,X2,X3,X4,XI IPA1 dan XI IPS2 SMAN 001 Kampar utara yang berjumlah 

223 orang. Dan  sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik Total 

sampling yang berjumlah 223 orang. 

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

suatu keadaan atau fenomena-fenomena dan setelah itu dilakukan analisis. 

 

KISI-KISI SKALA KEGARMONISAN DALAM KELUARGA 

Variabel 
                  Sub 

                   variable 
                  Indikator 

Nomor Item 
Jumlah 

+ - 

Ke 

harm 

onisan 

Da 

lam 

Keluarga 

Ke 

harmonisan  

Dalam  

Keluarga 

Pendidikan Agama Keluarga 5,27,42 
15,31, 

33 
6 

Rasa  menyayangi antar 

anggota keluarga 
2,49 

24,44 

,50 
5 

                Hubungan baik antar keluarga 14,26 
23,43, 

11 
5 

Kebersamaan dalam keluarga 
1,3,20, 

32 

13,19, 

30 
7 

Rasa saling tolong menolong 25,41 
28,37, 

36 
5 

Upaya  kepentingan keluarga 29,47 
10,38, 

45 
5 

Ketidak 

harmonisan  

dalam  

keluarga 

Broken home 12,40 
7,16, 

34 
5 

Perselisihan 21,48 
44,22,

46 
5 

            Kurang komunikasi 
8,17,1

8,39 

66,9,3

5 
7 

Jumlah  23 27 50 
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Validitas Instrument 

Untuk menguji validitas instrument digunakan rumus Kolerasi Product 

Moment, dengan rumus :  

rxy =  

keterangan : 

rxy = koefisien kolerasi antara variabel x dan variabel y 

 = jumlah sampel 

= skor-skor tiap butir soal untuk setiap individu atau siswa uji coba 

= skor total tiap siswa uji coba 

Dalam menganalisis tingkat validitas skala keharmonisan dalam keluarga 

siswa SMAN 001 Kampar Utara ini, peneliti menggunakan bantuan program 

komputerisasi SPSS versi 16.0  for windows. 

Reliabilitas Instrument 

Untuk menguji reliabilitas instrument digunakan rumus Alfa Cronbach, 

dengan rumus : 

ri =  

keterangan: 

K : Mean kuadrat antara subyek 

 : Mean kuadrat kesalahan 

 : Varians total 

Dalam menganalisis tingkat reliabilitas skala keharmonisan dalam keluarga 

siswa SMAN 001 Kampar Utara ini, peneliti menggunakan bantuan program 

komputerisasi SPSS versi 16.0  for windows. 

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan peneliti ini, sebelum 

melakukan kelangkah pengumpulan data dilakukan serangkaian persiapan 

pengumpulan data terlebih dahulu, diantaranya adalah : a) Mempersiapkan alat 

pengumpul data yang relevan dengan judul penelitian yaitu tentang skala 

keharmonisan dalam keluarga siswa di SMAN 001 Kampar Utara. b) 

Mengkonsultasikan instrument yang telah disusun kepada dosen pembimbing. c) 
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Melakukan revisi terhadap instrument sesuai arahan dosen pembimbing. d) 

Penggandaan instrument setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. e) 

Mengajukan permohonan izin penelitian kepada DEKAN FKIP UR. f) Melakukan 

koordinasi dengan kepala sekolah SMAN 001 Kampar Utara. 

Berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah, maka pelaksanaan 

pengumpulan data dilaksanakan pada januari 2013 sampai April 2013, dengan 

beberapa pertimbangan antara lain : a) Menjelaskan maksud dan tujuan 

penyebaran skala. b) Melakukan penyebaran skala penelitian tentang skala 

keharmonisan dalam keluarga siswa kepada Siswa SMAN 001 Kampar Utara. c) 

Pengisian skala dilakukan pada jam-jam pelajaran dengan meminta waktu kepada 

guru bidang studi. d) Pengumpulan data dilakukan dengan baik berkat kerjasama 

dengan kepala sekolah dan dengan para guru. 

Dari keseluruhan data yang terkumpul, maka dilakukan penyeleksian 

terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui yang layak atau tidak layak 

digunakan untuk dijadikan informasi data penelitian ini. Setelah dilakukan proses 

seleksi terhadap data dan tidak ditemukan kerusakan atau kesalahan pada 

instrument penelitian, maka seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian ini. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Uji validitas 

Penentuan item yang valid dan tidak valid berdasarkan perbandingan nilai 

probabilitas korelasi dengan tingkat signifikan 5% (p= 0,05). Apabila nilai 

probabilitas korelasi ≤ 0,05, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid. 

Hasil dari penghitungan SPSS diperoleh korelasi item total (rxy) yang 

berkisar antara (0,262-0,694) dengan nilai probabilitas korelasi 0,000 < 0,05 . Dari 

50 item skala keharmonisan dalam keluarga yang dibuat oleh peneliti didapatkan 

hasil bahwa semua item yang ditulis valid, tidak ada satupun yang gugur. Hasil 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Analisis Validitas Instrumen Penelitian 

 

NO ITEM r  p STATUS 

1. 0,265 0,000 Valid 

2. 0,269 0,000 Valid 

3. 0,262 0,000 Valid 

4. 0,355 0,000 Valid 

5. 0,506 0,000 Valid 

6. 0,287 0,000 Valid 

7. 0,460 0,000 Valid 

8. 0,376 0,000 Valid 

9. 0,304 0,000 Valid 

10. 0,571 0,000 Valid 

11. 0,489 0,000 Valid 

12. 0,325 0,000 Valid 

13. 0,544 0,000 Valid 

14. 0,485 0,000 Valid 
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15. 0,396 0,000 Valid 

16. 0,509 0,000 Valid 

17. 0,476 0,000 Valid 

18. 0,452 0,000 Valid 

19. 0,405 0,000 Valid 

20. 0,510 0,000 Valid 

21. 0,580 0,000 Valid 

22. 0,355 0,000 Valid 

23. 0,514 0,000 Valid 

24. 0,653 0,000 Valid 

25. 0,372 0,000 Valid 

26. 0,420 0,000 Valid 

27. 0,547 0,000 Valid 

28. 0,519 0,000 Valid 

29. 0,529 0,000 Valid 

30. 0,473 0,000 Valid 

31. 0,526 0,000 Valid 

32. 0,410 0,000 Valid 

33. 0,558 0,000 Valid 

34. 0,558 0,000 Valid 

35. 0,286 0,000 Valid 

36. 0,496 0,000 Valid 

37. 0,505 0,000 Valid 

38. 0,577 0,000 Valid 

39. 0,408 0,000 Valid 

40. 0,616 0,000 Valid 

41. 0,694 0,000 Valid 

42. 0,584 0,000 Valid 

43. 0,685 0,000 Valid 

44. 0,647 0,000 Valid 

45. 0,577 0,000 Valid 

46. 0,547 0,000 Valid 

47. 0,582 0,000 Valid 

48. 0,483 0,000 Valid 

49. 0,602 0,000 Valid 

50. 0,411 0,000 Valid 

  Sumber : data olahan penelitian(2013) 

 

 

Uji reliabilitas 

Menurut J.P Guilford Fundamental Statistics In Phsycology and Education 

edisi ke II (Anas Sudijono 2008:193), untuk mengetahui apakah korelasi tersebut 

berarti atau tidak, perlu dilakukan pengklasifikasian dengan menggunakan rentang 

korelasi berikut : 

a. 0,00-0,20  Sangat rendah, bisa diabaikan 

b. 0,20-0,40  Rendah, ada korelasi tetapi kecil 

c. 0,40-0,70  Sedang, ada korelasi 
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d. 0,70-0,90  tinggi, korelasi jelas 

e. 0,90-1,00  Sangat tinggi, korelasi dapat dipercaya 

Dari hasil penghitungan diperoleh nilai alpha cronbach 0,930 berkisar antara 

(0,90-1,00). Dengan demikian skala kreativitas penelitian ini tergolong sangat 

reliabel. 

 

PEMBAHASAN 

Validitas  

Menurut (Sugiyono 2003:17) hasil penelitian yang valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada instrumen yang diteliti. Ditegaskan oleh (Arikunto 1993:18) ,tujuan 

validitas adalah untuk mengetahui apakah kuisioner dapat mengukur variabel 

yang diteliti secara tepat. 

Teknik pengujiannya adalah dengan menggunakan korelasi product moment 

Pearson dan dengan tingkat signifikan 5% (p=0,05) untuk mengetahui keeratan 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Caranya adalah dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan skor item total dengan 

menggunakan alat bantu program komputerisasi SPSS versi 16.0 for windows. 

Dengan kriteria apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka suatu instrumen dapat 

dikatakan valid. 

Ternyata setelah dibandingkan antara probabilitas korelasi dengan tingkat 

signifikan 5% dan N=223 maka semua item skala keharmonisan dalam keluarga 

ini dinyatakan valid, karena probabilitas korelasi kurang dari 0,05. Dengan nilai 

probabilitas (0,000 < 0,05). 

Korelasi pada butir SPSS tersebut ditandai dengan bintang (*) atau bintang 

dua (**). Tanda bintang (*) menyatakan bahwa korelasinya signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% dapat dikatakan nilai probabilitasnya dalam kategori 

hubungan sedang, adapun tanda bintang dua (**) memiliki tingkat probabilitas 

hubungan yang sangat tinggi. 

Dengan demikian skala keharmonisan dalam keluarga di SMAN 001 

kampar utara TP. 2012/2013  telah memenuhi standar validitas yaitu 50 item. 

Reliabilitas  

Mengacu pada konsep Cronbach pada pambahasan validitas menyatakan 

bahwa skala keharmonisan dalam keluarga telah memenuhi syarat reliabilitas 

karena skor skala keharmonisan dalam keluarga diperolah rHitung lebih besar dari 

pada rTabel .(Sugiyono 2010 : 373)  menyatakan  bahwa apabila r Hitung  lebih besar 

dari pada  r Tabel   (0,139-0,675 > 0,11)  dengan subjek (n)  223 dan  taraf  

kesalahan 5%  = 0,11  maka suatu tes atau alat ukur bisa dikatakan reliabel.  

Pembahasan mengenai reliabilitas berkenaan dengan konsep cronbach yang 

menyatakan bahwa jawaban yang paling masuk akal adalah “Yang tertinggi yang 

dapat anda perolah”. (Cronbach dalam  Saifuddin Azwar 2003: 103) 

Berdasarkan hasil perhitungan Alpha cronbach yang diperolah dengan 

menggunakan SPSS maka rhitung yang berada pada level ke V . Yang menegaskan 

interprestasi bahwa kelompok soal skala keharmonisan dalam keluarga terdapat 

korelasi yang tinggi dan jelas yang berkisar antara (0,90 – 1,00). 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan :1) Hasil analisis uji validitas skala 

keharmonisan dalam keluarga siswa SMAN 001 Kampar Utara TP. 2012/2013 

diperoleh 50 item valid, yang berkisar antara (0,262-0,694). 2) Uji reliabilitas 

yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0  for windows tergolong 

sangat reliabel dengan nilai 0,930. 

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 1) Kepada Program Studi Bimbingan Konseling agar dapat 

membuat Bank Instrumen, sehingga skala pengukuran yang dibuat oleh para 

peneliti dan yang sudah dinyatakan valid dan reliabel dapat dikumpulkan dan 

digunakan untuk kepentingan selanjutnya. 2) Kepada Guru BK dan Konselor agar 

dapat memanfaatkan skala pengukuran dan inventori yang sudah ada valid dan 

reliabel yang dibuat oleh peneliti supaya apa yang hendak diukur menjadi lebih 

mudah. 3) Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan menggunakan teori dari ahli lain. 

Dengan berakhirnya pembahasan kesimpulan dan rekomendasi ini, maka 

selesailah sudah penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dalam meningkatkan pengetahuan kita khususnya diri penulis sendiri. 
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skripsi dan karya ilmiah ini.  
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