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Tarigan, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dan secara terus 
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menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

8. Teristimewa penulis sampaikan kepada seluruh keluarga yaitu kakak, adik, 
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senantiasa selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan motivasi 

kepada penulis selama penyusunan tesis ini hingga selesai; 
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Fitri Mawaddah, M.Pd, Yunisa Dwijayati, M.Pd serta teman-teman 
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demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya serta bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan.  

 

                Medan,          Juni 2015 
                Penulis, 
 

 

                Meri Pinta Ulin 

                 

 

 

. 

 


