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kepada penulis. Elva teman seperjuangan penulis dari S1 sampai dengan 

pendidikan S2 yang memberikan banyak dukungan dan semangat bagi 

penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan waktu yang 

diharapkan. 

13. Terima kasih kepada adik-adik penulis Eka Lestari, Aziza Fajar Ningrum, 

Sri Endang Lestari dan Samsul Bahri, S.Pd., yang telah banyak membantu 

dan memotivasi penulis, semoga tulisan ini dapat menjadi motivator buat 

adik-adik untuk melanjutkan studi ke S2. 
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