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sehingga dapat mengembangkan media yang baik. 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf  Pegawai Administrasi FIP UNIMED. 

Seluruh akademik Universitas Negeri Medan yang telah memberikan 

pengetahuan dan jasanya kepada saya selama mengikuti perkuliahan. 
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bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Yuni, Syu, Eneng, Dwik, Rika, Silvi) yang telah bersedia mendengarkan 
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18. Kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan 

yang telah diberikan kepada saya. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya 

bahwa masih banyak kekurangan baik dari isi maupun tata bahasa untuk itu 

dengan  segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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