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ALLAH SWT atas segala karunia, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat 
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Ibu Dr. Melva Silitonga, M.S., dan Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si., sebagai 

dosen narasumber atau penguji yang telah banyak memberikan saran serta 
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kepada: 
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ilmu pengetahuan yang bermakna bagi penulis. 

6. Do’a yang tak terhingga dari kedua orang tua, Ayahanda Rohman dan Ibunda 
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kesuksesan. 
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sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna lagi. Akhir 

kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua saudara-saudari, 
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