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melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan 
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sumbangan pikiran sehingga menambah wawasan pengetahuan penulis dalam 

penyempurnaan penulisan tesis ini.  

5.  Kepala sekolah SD Negeri No 050725 Tanjung Pura,  SD Negeri No 050733 

Tanjung Pura dan SD Negeri No 054933 Pekubuan yang telah memberikan 

izin untuk melakukan penelitian serta para guru yang telah memberikan 

waktu dan pemikirannya dalam penulisan tesis. 

6. Terkhusus kepada keluarga tercinta orang tua saya tercinta Ayahanda   
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