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penulis. Dan terkhusus untuk adik penulis satu-satunya Cindy Zetira 
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Terimakasih buat semua kenangannya selama ini. Semoga kita dapat 

meraih apa yang kita cita-citakan selalu berusaha untuk berikan yang 

terbaik. 

11. Kepada Ibnu Akbar terimakasih sudah menemani selama penelitian dan 

membantu dalam pembuatan skripsi. You are everything to me. 
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kenangannya selama hampir 4 tahun dan kepada kak Ayu Febraiani yang 
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kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian 
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        Medan,  Agustus 2014  

        Penulis, 

 

        Irma Ries Verany 


