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sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak berupa arahan, dorongan, materi dan informasi. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :  

1. Dr. Nahesson. H. Panjaitan,ST,MT. selaku dosen pembimbing Skripsi yang 

telah banyak memberikan waktu, nasehat, arahan serta petunjuk kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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telah memberikan ijin melakukan penelitian di sekolah yang beliau pimpin, 

guru-guru dan staf administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam 
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11. Teristimewa kepada Ayahanda L.Lubis dan Ibunda T.Purba yang selalu 
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12. Kakak (yani lubis) terima kasih buat dukungannya yang sangat membantu 

terutama untuk kecukupan materi yang saya butuhkan selama menyusun 

skripsi. 



iii 
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