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kepada Ibu Nurika, S.Pd. yang telaha membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian di MAN Lubuk Pakam. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 

bapak/ibu guru MAN Lubuk Pakam yang telah membantu penulis dalam 
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keluarga yang mendukung, berdoa kepada penulis dalam penyelesaian studi di 
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