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penulis mulai dari penyusunan dalam tesis ini. 

4. Bapak Dosen Pembimbing I dan II  yaitu Dr. Daulat Saragi, M.Hum., dan 

Dr. Dede Ruslan, M.Si., yang dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam 

membimbing dan memotivasi penulis mulai dari penyusunan tiap-tiap bab 

dalam tesis ini untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan. 
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dalam maupun di luar perkuliahan. 

6. Guru-Guru SD Negeri Nomor 030293 Laehole Kabupaten Dairi yang telah 

membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga selesainya 

penelitian ini. 

7. Siswa-siswi tercinta Sekolah SD Negeri 030293 Laehole Dairi yang telah 

banyak menginspirasi penulis dan memberikan pengalaman nyata bagi 

penulis dalam mengemban tugas menjadi guru.  
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untuk selalu bersabar mengahadapi rintangan dalam penulisan Tesis ini 

telah memberikan motivasi, pengertian, perhatian, dan dukungan moril 

maupun materil. 
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