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saat memberikan kemudahan, arahan dan nasehat yang sangat berharga bagi
penulis.
4. Direktur, Asisten Direktur I, II, dan III beserta Staf Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan yang telah memberikan bantuan dan kesempatan
kepada penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan doa, semangat yang kuat serta
dukungan yang tak terhingga.
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