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Kebupaten Deli Serdang”.
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6. Dr. Restu, M.S selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan
bimbingan berupa saran, gagasan, masukan yang sangat berharga sehingga
menjadi ide dan membuka cakrawala berfikir yang lebih luas bagi penulis
untuk dapat menulis tesis ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. Arif Rahman, M.Pd selaku narasumber yang juga telah banyak
memberikan masukan berupa saran dan ide dan gagasan pemikiran,
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tenaga dalam prosespengumpulan data penelitian ini.
13. Teristimewa orang tuaku tercinta Irwansyah Lubis (Alm) dan Nurintan
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14. Teristimewa suami tercinta Amiruddin Hasibuan, M.Pd yang selalu
mendukung dan memotivasi dalam penyelesai tesis, serta buat anak yang
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Hasibuan yang selalu mendoakan.
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Akhir kata penulis dengan sepenuh hati juga mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang namanya tidak dituliskan satu
persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. Mudahmudahan bantuan dan kontribusi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan
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guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita
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