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1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan.
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6. Ibu Hillma Harmen, SE, M.BA, selaku Dosen Pembimbing yang telah
senantiasa memberikan bantuan, saran, kritik, nasehat dan masukan yang
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sepengetahuan penulis dan dukungan serta semangatnya. Semoga Allah selalu
memberikan perlindungan dan RahmatNya. Amin....
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