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penulis selama perkuliahan.Ucapan terima kasih juga di sampaikan kepada  bapak 
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UNIMED yang telah banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih di 

sampaikan juga kepada Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., Ph.D, selaku dekan 

FMIPA Unimed. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada bapak Dahrin 

Harahap S.Pd I selaku kepala sekolah dan Ibu Rahmawati Pulungan, S.Pd selaku 
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ucapkan terima kasih kepada para guru serta staf Tata Usaha yang telah 

memberikan kesempatan dan bantuan selama melakukan penelitian.  
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 Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta (Siti 

Alus Harahap) dan Alm. ayahanda tercinta (Pangarahon Hasibuan) yang terus 

memberikan motivasi dan doa serta kasih sayang yang tak henti, hanya Allah yang 

dapat membalasnya. Kepada kakak dan abang (Sukron Hsb / Bulan Srg, Nuraina 

Hsb S.Pd/ Marakaya Hrp, Tihotma Sari Hsb S.Pd/ Hosni Nst) dan Adik  
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 Selain itu penulis ucapkan terima kepada teman-teman seperjuangan, 
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