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5. Ibu Dra. Naeklan Simbolon M.Pd selaku Dosen Penyelaras yang telah 

memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis. 
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memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis. 
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memberikan saran, bimbingan dan petunjuk kepada penulis 
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Saentis dan Ibu Rosna Hasibuan selaku guru kelas IV, yang telah memberi 

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.  

9. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Sumendrik dan 

ibunda Nurmiaty yang sangat penulis hormati yang telah banyak 

memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis baik 

materil maupun spiritual penulis. 

10. Kepada kakak tercinta Sri Yanti Mandasari dan adik tersayang Masri 

Gunawan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

 

 



12. Kepada seluruh sahabatku kelas j, khususnya keluarga Zahra yaitu 

Nurhafni Ritonga, Halimah Hasibuan, Susilawati dan Zulyana, yang telah 
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13. Kepada seluruh temen-temen kos 63, khususnya lorong 2 yaitu Kak 
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 Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
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kata dengan kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya yang sederhana ini 
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