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Bapak Lahuddin Harka, S.Pd, Kepala SMP Negeri 1 Kluet Utara dan seluruh
dewan guru SMP Negeri 1 Kluet Utara yang rnernberikan dukungan rnoril
rnaupun rnatreril dalarn pelaksanaan penelitian ini.
8. lbu Asrnah dan Ba~ak Sulaiman, S.Pd. sebagai observer Y'ang telah rnernbantu
dan rneberikan rnasukan penulis sejak awal sampai akhir pelaksanaan
penelitian.
9. Bapak Sabaruddin, S.Pd Kepala SMA Negeri 2 Kluet Utara dan seluruh
dewan guru SMA Negeri 2 Kluet Utara yang rnernberikan dukungan rnoril
rnaupun rnatreril untuk penyelesaian pendidikan.
10. Istri ku Mumiati, S.Pd dan kedua putriku Najla Mudrika Ahmad dan Rifa
Mufida Ahmad, yang telah rnernberikan rasa kasih sayang, perhatian dan
dukungan serta dorongan sejak sebelum kuliah, dalam perkuliahaan hingga
rnenyelesaikan pendidikan ini.
11. Serta ternan-ternan mahasiswa angkatan XI kelas A reguler dan semua pihak
yang

telah

membantu

penulis

dalam

pelaksanaan

penelitian

dan

menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutk:an satu per satu.
12. Seluruh rnahasiswa Aceh, yang telah memberikan perhatian yang sangat besar
untuk penyelesaian penulisan tesis ini.
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