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dan hidayahNya yang senantiasa memberikan kesehatan kepada penulis sehingga 
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Suharta,M.Si dan Ibu Dra.Murniaty Simorangkir,MS , sebagai dosen-dosen 
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disampaikan kepada Bapak Drs. Jamalum Purba, M.Si., selaku dosen Pembimbing 
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penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sutrisno selaku Kepala SMA Negeri 8 

Medan atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis dan kepada Ibu T.Purba, 

S.Pd, serta siswa/siswi yang telah membantu selama penelitian ini.  

Teristimewa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda 

tercinta Sugino, dan Ibunda tercinta Suparni, yang selalu memberikan semangat, 

motivasi, cinta, kasih sayang dan selalu mendoakan penulis disetiap sujud 

shalatnya. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta Desvan 

Widodo,  yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis. 

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman 
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