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dan kasih sayangnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Amin. 
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12. Buat Abangda (Marulitua, Erichon S.Pd) dan adinda (Rizka dan Rizal) 

yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan yang tak 

henti-henti kepada peneliti.   
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sehingga penulis tetap tegar dan semangat dalam menjalani perkuliahan, 
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