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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah 

SWT, karena atas hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar 
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5. Ibu Lala Jelita Ananda, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PGSD yang telah banyak memberikan 
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kedua orang tua tercinta Ayahanda Azro’i Daulay dan Ibunda Mariana yang 
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keberhasilan dan kebahagiaan adinda. Semoga Allah SWT senantiasa 
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11. Terkhusus untuk Kakak kandung saya Zainab Daulay, Amd.Kom dan Abang 
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serta do’a demi terselesainya skripsi ini. 
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menemani, memberikan semangat dan motivasi serta dukungan yang sangat 
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sebesar-besarnya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwasannya masih 

terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis sangat 
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