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Medan.  

5. Bapak Drs. Akden Simanihuruk, M.Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi serta 

meluangkan waktu dalam membimbing penulis.  

6. Bapak Drs. Ramli Sitorus, M.Ed. Ibu Dra. Mastiana Ritonga, M.Pd. Ibu Dra. 

Eva Betty Simajuntak, M.pd yang menjadi penyelaras pada waktu seminar 

proposal serta penguji pada waktu sidang, telah banyak memberikan 

masukan maupun saran untuk kesempurnaan skripsi ini.  

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan beserta para staf administrasinya, yang telah mentransferkan ilmunya 

selama perkuliahan, hingga penulis dapat menyusun skripsi ini.  
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memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, guru wali 
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9. Abang (Prayogi Tharisna, ST) dan Adik (Rizky Tharisna dan Fajar Rinaldi) 
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langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

namanya dalam tulisan ini. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari 

Allah SWT.  

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila 

terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk bahasa penyampaian, teknik 

penulisan dan masih kurang ilmiah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, 

besar harapan penulis agar para pembaca memberikan masukan berupa kritik dan 
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mutu pendidikan bangsa kita ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.  
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