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Puji dan Syukur kehacfirat flaJ1i Rabbi ata.S limpahan ralunat dan inayaJ1-Ny.a,
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Bapak Dr. Haryn Sitompul, M.Pd. dan Bapak Dr. Abdul Hamid K, M. Pd.
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Bapak Bupati Bengkalis, Bapak Kepala BKD BengkaJis, Bapak Kepala Dinas
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motivasi kepada penulis. Kepada suami dan anak-anak
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