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dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Dr. Arif 
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3. Ibu Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Dasar, dan 

Bapak Dr. Daulat Saragi, M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan 
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dorongan, dan bimbingannya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga 

Kemungkinan tesis ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis 
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