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9. Terkhusus untuk Mami, Paetek, Mak Uwo, Aning, dan seluruh sepupu serta 

keluarga besar penulis yang berada di Medan yang telah memberikan 

semangat kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis 
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