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tersebut. 

10. Teristimewa sekali kepada orang tua saya Ayahanda (Tumono), Ibunda saya 

(Sri Wahyuni A,Ma.Pd) serta Abangnda Rifaat Muhri Manurung yang 

dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran telah menuntun penulis 

untuk bersabar dan tawakal untuk menghadapi tantangan dalam penulisan 
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pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar 

para pembaca memberikan masukan berupa kritik dan saran yang bertujuan 
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