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6. Bapak Dr. Sudirman, S.E, M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah, dan sebagai dosen penguji saya yang telah membimbing dan 
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Ibrahim Siregar (Ba’em), Nurkholizah Siregar, S.Thi, S.Pdi (Liza)  dan 
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pengertiannya dan motivasi sehingga  adik  dapat menyelesaikan perkuliahan 

dan skripsi ini dengan baik, kalian keluarga terhebat. 

10. Teristimewa buat sahabat sejati penulis, Siti Indriyani Tambunan yang sudah 

penulis anggap saudara sejati, serta sahabat penulis yang tergabung dalam 
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aku dapatkan dari kalian saudaraku, kalian semua yang juga selalu 

memberikan dukungan luar biasa selama perkuliahan ini. 
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11. Buat teman-teman satu stambuk (2008) Krisnaya, Rosidah, Noviyanti, Novita, 

Romanty, Golda, Nando, Posan, Abraham, John, Sherly, Merly, Elfrina, 

Dones, Marsinta, Chris Natalia. Buat Kakak dan Adik Stambuk Penulis, 

Stambuk 2006, 2007, 2009-2011, teristimewa buat Kak Nova Maulida Siregar, 
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mencari buku-buku untuk mendukung penyusunan skripsi ini hingga selesai. 
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13. Kepada semua pihak yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi 

kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat 
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membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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