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nasihat,motivasi dan selalu mendoakan penulis hingga bias

menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih juga atas kasih sayang yang

tak henti-henti nya diberikan kepada penulis.
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Novita Nasution Atas segala kasih sayang, Motivasi ,doa, perhatian
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kepada penulis terima kasih untuk beberapa tahun

kebersamaan ini semoga kita dapat mencapai cita-cita kita.
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11. Informan dan semua pihak yang telah membantu penulis
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12. teman terkasih dan tersayang dari smp hingga saat ini Anggi Arieani
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Penulis,
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