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skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, sebagai Rektor UNIMED beserta 

jajarannya.  

2. Bapak Dr.Restu,MS, sebagai Dekan FIS UNIMED beserta seluruh 

jajarannya.  



ii 
 

3. Ibu Dra. Yusna Melianti, MH, sebagai ketua jurusan PP-Kn, dosen Penguji 

sekaligus Pemimbing Akademik, yang telah banyak memberikan masukan 
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