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Waras Sari, 

saran serta dukungannya selama ini.
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kasih juga atas semangat dan dorongan yang diberikan.

18. Buat teman

Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Medan, terima kasih 
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keterbatasan yang ada. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kemungkinan keberhasilan di dalam 

dunia pendidikan. Akhir kata penulis menghaturkan banyak ucapan ter

kepada semua pihak yang terlibat.
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saran serta dukungannya selama ini. 

Buat abang dan kakak stambuk 2008, serta adik-adik stambuk terima 
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