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SMA Negeri 1 Sunggal atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis dan 

kepada ibu Sri Wahyuni, serta siswa/siswi kelas X-2 dan X-5 SMA Negeri 1 

Sunggal yang telah membantu selama penelitian ini. Teristimewa saya sampaikan 

kepada Ayahanda Tercinta Edy Reyn Sitompul, Bunda Rama Br Nadeak, kakanda 

Richard Gidion Sitompul, Firman Alexander Sitompul, Adinda Ester Veronika 
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dorongan, semangat dan kasih sayangnya serta dana kepada saya untuk 
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sampaikan kepada Agustinus Leonardo Aritonang yang telah setia membantu saya 
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dari awal penyusunan sampai terselesai nya penulisan skripsi ini, terimakasih 

kepada Fitri, Enzel, Ero, Ruth, Nala, Delima dan harmalina yang telah 

memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi, terimakasih 
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Keluarga besar PPLT SMAN 1 Sunggal 2016 yang telah membantu dan 
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