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perkuliahan sampai akhir perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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9) Bapak Mizwar, S.Pd sebagai kepala SMP Negeri 1 Singkil Kecamatan 

Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan izin serta 

bantuannya kepada penulis dalam proses pengumpulan data penelitian. 
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dalam proses penelitian khususnya dalam hal mengadakan perlakuan. 
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menyertai dengan do’a dan memotivasi penulis semasa hidupnya untuk 

mengenyam pendidikan yang setinggi- tingginya hingga mencapai sukses  

dan kebahagiaan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa Ayah dan Ibu 
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