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Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua, Bapak
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dan terkhusus untuk uda (Salman Hasibuan) yang telah memberikan banyak
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Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan

selama masa perkuliahan yang selalu memberi motivasi dan dorongan khususnya

Tia, Diah, Mbak Riri, Mbak Ayu, Umi, Ela, dan Tya Haliska.

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mengajar

di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan khususnya Kak Ayu, Venny, dan Kak Dwi

yang telah banyak memberikan motivasi, inspirasi, dan waktu luang untuk

berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah
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