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Tahun Ajaran 2019/2020”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan.  

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, perhatian, 

dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh ikhlas dan 

kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 
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