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semasa hidup mereka sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, semoga 

mereka mendapatkan tempat terindah disisiNya, Amin.  



 
 

iv 
 

2. Bapak Dr. Syafari, M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. 

Pargaulan Siagian, M.Pd selaku dosen pemimbing II, yang telah meluangkan 

waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan 

saran-saran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini 
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