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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hidayat, M. Si, selaku 

pembimbing I, dan Bapak Dr. Zulkifli Matondang, M.Si selaku pembimbing II 
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motivasi kepada penulis sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. 
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saran yang konstruktif sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis 

demi kesempurnaan dalam penulisan  tesis ini.  

Dalam kesempatan ini penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih dan 

pengormatan kepada: 



1. Bapak Prof. Dr. Syawaluddin Gultom, M. Pd, selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi 
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