
ii 
 

KATA PENGANTAR 
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7. Ketua pelaksana PSKGJ yakni bapak Prof. Dr. BORNOK SINAGA, M.Pd beserta para 
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     Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu yang turut serta 

memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti perkuliahan. 
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dapat diterima oleh Allah S.WT.  
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