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Saragih, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak ternilai, 
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tidak pernah henti-hentinya dari penulis kecil hingga penulis duduk di 
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adalah Oppung yang terbaik I love You. 

11. Teristimewa untuk Tulangku JH. Sinaga dan E.Br Saragih, atas Doa,  
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skripsi ini. 

12. Teristimawa untuk kakakku tersayang Evie M Sinaga, atas doa serta 
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menjadi sahabat sampai kapanpun. 
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