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Sinuraya dan ibu tersayang Risma Wati Br Ginting. Dan khusus penulis

sampaikan kepada adik-adik tersayang Terbit Harapenta Sinuraya Dan Rani

Mohkerji Sinuraya yang selalu setia memberi dukungan, semangat dan doa serta

membantu dalam segala hal, yang selalu ada saat suka dan duka dalam pengerjaan
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Anggraini Ritonga, Tiurma Gultom, Nola Irjanina Wati MTD, Dina Wahida dan

seluruh mahasiswa Pendidikan Kimia 2012 yang telah memberi warna dalam

kehidupan penulis, mengajarkan kedewasaan, dan terima kasih untuk semua

keceriaan, canda tawa, suka duka bahkan keegoisan dan kekecewaan yang kita

timbulkan bersama.
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