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Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam mempersiapkan 

berkas-berkas. 

7. Kepada Bapak/Ibu Dosen beserta staf pegawai di jurusan PP-Kn juga sebagai 

pendukung dalam menyelesaikan perkuliahan penulis. 

8. Kepada seluruh mahasiswa PP-Kn angkatan 2011 sebagai populasi penelitian 

yang antusias bekerja sama untuk menyelesaikan pengumpulan data skripsi. 

9. Teristimewa buat kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda K. Silalahi dan Ibunda 

R. Simbolon yang telah membesarkan dan menyekolahkan penulis sampai ke 

tingkat Perguruan Tinggi, membimbing, mengarahkan, memberi nasehat 

dengan penuh kasih sayang dan yang telah berkorban baik secara moril 

maupun materi, serta selalu membawa nama penulis dalam setiap doanya. 

Sungguh tak terbalas segala kasih sayang yang diberikan. Namun doa anakmu 

akan selalu menyertai setiap langkahmu dan semoga kasih Tuhan Yesus 

memberi suka cita, kesehatan dan umur panjang buat Ibunda. 

10. Buat seluruh keluarga penulis terlebih khusus yaitu Op. Samuel, Ibu. Meika, 

Ibu. Jubel, Pak. Hany dan adik saya Rahel silalahi yang telah memberi 
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Douglas Outsider yang sekaligus jadi anak saya, yang telah memberi 
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13. Buat teman-teman seperjuangan ada Gunawa Purba, Feny sitompul, Kurnia, 

Esa Sinaga, dan semua teman seangkatan penulis kiranya seangkatan kita 
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