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memberikan saran-saran kepada penulis selama perkuliahan. 

5. Ibu dr. Rika Nailuvar Sinaga dan Ibu Zulaini, SKm. M.Kes selaku dosen 

penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teristimewa kepada kedua Orang Tua saya Syahdan Marpaung dan 

Masitah Hutahuruk, yang telah membesarkan, mengasuh, memberikan 



 

iii 
 

kasih sayang serta bersusah payah memberikan kebutuhan materi serta 
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