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skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi 

skripsi ini bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pendidikan. 

Medan,      Februari 2013

Penulis

Juliarni Romantika Ritonga
NIM. 061244320120


