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Pada kesempatan ini dengan rendah hati dan tulus penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muliawan Firdaus, S.Pd, M.Si selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam membimbing 

serta memberikan masukan kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya 

penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu 

Nurliani Manurung, M.Pd., Bapak Denny Haris, S.Si, M.Pd., dan Bapak Dr. 

Pardomuan Sitompul, M.Si., sebagai dosen penguji/pemberi saran yang telah 

memberikan masukan dan saran-saran yang sangat bermanfaat mulai dari rencana 
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disampaikan kepada Ibu Prihatin Ningsih Sagala, S.Pd, M.Si selaku dosen 

pembimbing akademik yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Edi Suherman, S.Pd 

selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Taman Siswa Medan dan selaku guru bidang 
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Teristimewa rasa terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda 

tersayang Fahmi Pasaribu dan Ibunda tercinta Medang Simbolon, S.Pd  yang telah 

banyak memberikan dukungan, do’a, semangat, motivasi, perhatian dan 

pengertian yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan 

di Unimed, terkhusus juga kepada Kakak tersayang Fatma Yanti Pasaribu dan 

Adikku tercinta Muhammad Fatwa Pujangga Pasaribu yang senantiasa membantu 

serta memberikan dukungan, doa dan semangat. 

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat seperjuangan 

dikala suka dan duka Wantri Marbun, Novena Melinda Sinaga, Sukma Ritonga, 

serta sahabat-sahabat selama perkuliahan terkhusus dan tersayang kelas Reguler C 
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semangat, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga 

ucapkan terima kasih kepada Kakak Lidiani Putri, Abang Yona Sinaga S.Pd atas 

informasi yang telah banyak diberikannya kepada penulis dalam menyusun skripsi 
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Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi 

ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun 
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