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terselesaikan atas bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak, untuk
itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, Mhum selaku Rektor Universitas
Dharmawangsa Medan yang telah memberikan kesempatan untuk
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dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta memberikan
motivasi pada penulis
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bantuan yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
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pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.
8. Sahabat kpoperssekaligus sahabat berjuang bersama Failola Bonita
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12. Para informan adik-adik tercinta penulis tingkat II Isma Khairani
Rihan dan Indah Astri Wahdani yang bersedia meluangkan
waktunya untuk diwawancara dalam melengkapi penulisan skripsi
ini. Serta Liza tingkat II yang telah memperkenalkan penulis kepada
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15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan dan
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skripsi ini lebih lanjut akan penulis terima dengan tangan terbuka.
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